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Ansökan om Feriepraktik sommaren 2023 
 

Du som får söka feriepraktik 2023 måste vara skriven i Töreboda kommun och får göra det 
från det år du fyller 16 år till och med det år du fyller 18 år. I år för de födda 2005, 2006 och 
2007. Praktikanter är försäkrade genom kommunens försorg. 
Fullständigt personnummer eller samordningsnummer krävs för att få ersättning. 
 

Obs! Ansökan är på två sidor! 
 

Personuppgifter: (var god texta tydligt) 

Namn: 

Personnummer 10 siffror (1 i varje ruta):        ─     

Utdelningsadress: 

Postnr.  Ort:  

Klass:  Skola: 

 

Jag önskar helst följande period (ange period med 1, 2 och 3 för 1.a, 2.a och 3.e val). 
Minst två val ska göras för att ansökan ska vara giltig. 
 

Period 1: Vecka 25-26 (19 juni-30 juni)  

Period 2: Vecka 27-28 (3 juli-14 juli)  

Period 3: Vecka 29-30 (17 juli-28 juli)  

OBS! Hade endast period 1 senaste feriepraktiken: simhall, golfklubb, hästklubb 
 
 

Jag önskar helst (praktikområde anges med 1, 2, 3 för första, andra och tredje val).  
Minst två val ska göras för att ansökan ska vara giltig. 
 

1  

2  

3  

Valbara områden: vård, förskola, fritids, vaktmästeri, simhall, turistbyrå, färjan Lina 
 
Kräver vana: golfklubb, hästklubb 
Kommunen ordnar inte feriepraktik på företag. 
 
Kan du tänka dig att göra feriepraktik inom andra områden än de du valt?  Ja           Nej  
 
 

Om du har haft feriepraktik tidigare: 
 
År: ____________Praktikplats(er): _____________________________________________ 
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    VÄND! 
 
Genom underskriften är jag medveten om att: 

 om ansökan är felaktigt ifylld, ogiltig eller för sent inkommen, riskerar den att 
inte behandlas. 

 det inte är säkert att jag får en feriepraktik och om jag får en praktik är det 
inte säkert att jag får inom ett område och/eller tidsperiod jag har önskat. 

 vid erbjudande om feriepraktikplats, måste jag visa upp ett registerutdrag från 
polisen, för att kunna praktisera inom vissa områden (vården, med barn). 

 feriepraktiken börjar med en provvecka. Om jag inte sköter mig och följer de 
regler som finns, kommer praktiken att avbrytas efter den första veckan eller 
tidigare. 

   de som inte tidigare haft feriepraktik genom kommunen erbjuds plats i första 
hand.  

   jag placeras på den ort jag bor, om jag inte har önskat annat och själv kan ta 
mig dit (och det finns en ledig plats på den plats jag önskat).  

 jag praktiserar 6 timmar/dag och får 65kr/timme inkl. semesterersättning. Om 
jag är frånvarande får jag ingen ersättning. 

 personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Jag medger att 
informationen får lagras och bearbetas i register av förvaltning.  
 

  
 
___________________________________________________________________________ 
Datum Sökandens underskrift Telefonnummer dagtid  
 
___________________________________________________________________________ 
Datum Målsmans underskrift Telefonnummer dagtid  
 
  
Lämnas till administratören, Cindy Norlin, på villan, Centralskolan eller skickas till: 
Centralskolan, Box 83, 545 22 Töreboda.  
Märk kuvertet med ”Feriepraktik”.  
 
Har du några frågor, ring 0506-181 10.  
 

OBS! Ansökan ska vara hos Centralskolan senast 11.e april 2023. 


