Feriepraktik
2019
Du har fått feriepraktik i
Karlskoga kommun

www.karlskoga.se

Anmäl konto för lön och skattereducering

Det är viktigt att du anmäler till vilket konto du vill få din lön. Tjänar du mindre än
19,670 kronor behöver du inte göra avdrag för skatt. Båda blanketterna och
information om var du lämnar in dem hittar du på
karlskoga.se/feriepraktik

Försäkring

Under din feriepraktikperiod är du försäkrad genom Karlskoga kommun.

Frånvaro

Din handledare berättar för dig hur du meddelar frånvaro, exempelvis om du blir
sjuk. Du får ingen lön de dagar du är sjuk eller frånvarande av någon annan
anledning.

Feriepraktikantsintyg

Önskar du intyg på att du haft feriepraktik kan du be din handläggare om det.
Du får det när du slutar din feriepraktik.

Utvärdering av feriepraktiken

Det är en stor hjälp för oss om du svarar på den utvärdering som skickas till dig
via e-post efter att din feriepraktikperiod är slut. Det hjälper oss att veta vad som
varit bra med feriepraktiken och vad som kan bli bättre.

Närvarorapportering

Din sista arbetsdag fyller du och handledaren tillsammans i en närvaroblankett.
Du skickar blanketten till olika adresser beroende på om du haft din feriepraktik i
Karlskoga kommun eller i en förening.

Feriepraktikant i
Karlskoga kommun
Kristinehamn kommun
50. Lönecentrum
681 84 Kristinehamn

Feriepraktikant i förening
Karlskoga kommun
87. Arbetsmarknadsenheten
691 83 Karlskoga

Under din feriepraktik
Vi vill att du ska känna dig
välkommen till ditt nya jobb. Det är
viktigt att du som ung har en trygg och
säker arbetsmiljö. Därför finns det alltid
en handledare som tar hand om dig.

Ferieperiod och arbetstid
Period 1: v 25, 26, 27
Period 2: v 28, 29, 30
Period 3: v 31, 32, 33
Även andra perioder kan förekomma
Arbetstiden är 4 timmar per dag eller
max 60 timmar under hela perioden
Lönen är 68 kronor per timme.

karlskoga.se/feriepraktik
facebook.com/feriepraktik

KONTAKT
Arbetsmarknadsenheten
Marianne Kotiaho
0586-619 75
marianne.kotiaho@karlskoga.se

