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Till kommunala förvaltningar och föreningar i Vimmerby kommun 

Feriepraktik för ungdomar sommaren 2020 

Vimmerby kommun har under många år satsat på feriepraktik för ungdomar i åldern 15-18 år, 

i år födda; 2004 (årsk 9) 2003 och 2002 (årsk 1 och 2 gymnasiet)                                           

Många av er har tidigare tagit emot feriepraktikanter, men för vissa är det första gången. Här 

nedan följer information och instruktioner för er alla att ta del av för att upplevelsen skall bli 

så bra och givande som möjligt. 

 Vi erbjuder ER möjlighet att få hjälp, av en eller flera av dessa ungdomar, 3 veckor a´ 

4 timmar per dag under veckorna 25-33. Detta medför inga kostnader för Er!! 

 

 Ungdomarna tar själva kontakt med ansvarig handledare på praktikplatsen. Har detta 

ej skett senast en vecka innan arbetet ska börja, tag kontakt med ungdomen eller 

undertecknad. Det är praktikplatsens ansvar att ungdomen visar upp utdrag ur 

polisens belastningsregister innan ungdomen börjar arbeta (Nytt för 2020 är att 

ALLA ungdomar som får kommunal feriepraktik SKA visa upp belastningsregister 

oavsett praktikplats).  

 

 En handledare skall finnas tillgänglig för ungdomarna under praktiken, om inte fysiskt 

så i närheten eller via telefon. Det ska även finnas en ”reserv”-handledare i fall den 

ordinarie blir sjuk eller av annan anledning frånvarande.  

 

 Närvarorapport skall skrivas under av ansvarig handledare på praktikplatsen efter 

slutförd praktik. Handledaren är ansvarig för att antal uppskrivna timmar stämmer 

överens med antalet praktiktimmar. Ungdomen ska sedan själv se till att denna 

lämnas/skickas till Stadshusets växel. 

 

 Riktlinjer för vilka arbeten som får utföras av ungdomarna finns i bifogad folder, ”Så 

får barn och ungdomar arbeta”. 

 

 Ungdomar som har feriepraktik är försäkrade via Vimmerby Kommun. 

 

 Det skulle uppskattas om ni som handledare vill skriva under ett intyg om utförd 

feriepraktik som ungdomen får med sig hem. 

 

 Arbetsmiljöförbindelseblanketten vill vi att ni skriver under och skickar tillbaka 

till oss på Fabriken. 
 

 

 

 
Vänd 
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Info om tider: 

o Ingen ungdom ska ha praktik på midsommarafton, däremot kan de ta igen 

dessa timmar på andra dagar i samråd med praktikplatsen. 

o Ingen ungdom ska arbeta efter klockan 19.00 eller på helger då det räknas som 

obekväm arbetstid som vi inte har möjlighet att betala ut ersättning för. 

o Ingen ungdom får arbeta mer än åtta timmar per dag. 

o Om en ungdom arbetar mer än fem timmar per dag ska lunchrast läggas till på 

minst 30 minuter. 

o Läs mer om hur ungdomar får arbeta i bifogad broschyr från arbetsmiljöverket. 

 

Anmälan om förvaltnings- eller föreningspraktikplats kan göras på bifogad 

anmälningsblankett eller på http://vimmerby.se/kultur-fritid/barn-och-

ungdomsverksamhet/sommarjobb/  

senast fredag 14 februari 2020. 
 

OBS!  Om inga ungdomar boende i er kommundel sökt feriearbete hos oss kan det vara svårt 

att tillgodose ert behov. 

Vi hoppas på ett gott samarbete sommaren 2020! 

Camilla Karlsson 

Samordnare/ Fritidsledare Fabriken 

Telefon: 0492-76 94 20, 76 92 36 e-post: camilla.karlsson@vimmerby.se 

 

Allaktivitetshuset Fabriken  

Bondebygatan 17  

598 38 Vimmerby 
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