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Vem kan söka feriepraktik?
Feriepraktik är en verksamhet för dig som är född 1999, 2000, 2001 och 2002 och är
skriven i Töreboda kommun. Du måste ha fyllt 15 år, men får inte ha fyllt 18 år, när
praktiken börjar. Undantag från övre ålderskravet görs för elever i särskola.
Feriepraktiken anordnas av Töreboda Kommun.

Hur går det till?
I februari hålls ett informationsmöte om feriepraktik för Centralskolans nior.
Första fredagen i mars sätter kommunen ut en annons i Mariestadstidningen om
feriepraktik. Innan dess har skolorna: Centralskolan, Kanalskolan, Vadsbogymnasiet och
Sötåsenskolans Naturbruksgymnasium fått information.
Sedan finns anmälningsblanketter att hämta hos:
 hos skolornas SYV
 hos administratören på Centralskolan (Kyrkogatan 26).
Möjlighet finns även att ladda ner anmälningsblankett och information på Töreboda
kommuns hemsida www.toreboda.se .
På din Ansökan om Feriepraktik sommaren 2017 ska du fylla i:
 Personuppgifter (namn, efternamn, fullständigt personnummer med 10 siffror,
adress).
 Önskemål om praktikperiod- och område (valbara alternativ står på blanketten).
 Övrigt du vill tala om. Det skriver du på baksidan av blanketten.
 Underskrift av dig och din målsman är obligatoriska
Skicka eller lämna ansökan till Centralskolan, Box 34, 545 21 Töreboda.
Märk kuvertet med ”Feriepraktik”.

Ansökan ska vara inne senast den 4:e april.

Turordning
Varje år söker 100-150 ungdomar praktik inom kommunen och platserna räcker inte alltid
till alla. Därför tillämpar vi turordningsregler enligt följande:
1. Du som inte har haft feriepraktikpraktik inom kommunen tidigare.
2. Du som har sökt, men inte fått feriepraktik tidigare.
3. Du som har haft feriepraktik tidigare.
4. Du som har lämnat in ansökan för sent.
Om du tackar nej till din plats hamnar du sist i kö på en annan plats och risken är då stor att
du blir utan praktikplats helt.
Det finns olika antal platser inom de olika områdena och möjligheterna att få sitt första val
är också olika.
Under 2015-2016 fick alla som lämnat en giltig ansökan ett erbjudande om feriepraktikplats!

Vad händer sen?
Efter anmälningsdatumets sista dag börjar utlottningen av alla platser inom kommunens
verksamheter. Om du inte har angett något annat, försöker vi ordna så du får en plats på
den ort du bor. Vi försöker ge så många som möjligt sitt första val, men vi tittar också på de
områden som är valda vid placeringen.
Alla får meddelande hem i brevlådan, om du har fått någon feriepraktikplats eller inte. Om
någon tackar nej till sin plats, kan du ha turen att få chansen till den platsen som blir ledig,
om du inte har fått en praktikplats eller inte har fått det du helst önskar.

Om du får feriepraktik
Du kommer att få ett meddelande hem i brevlådan innan maj månad, där det står var du
kommer att vara. Du får också reda på vem som är din handledare och var ni ska träffas
första dagen.
Observera att det kan finnas information om lämplig klädsel och annat som är viktigt på
arbetsplatsen. Det är din uppgift att följa de riktlinjer som ges.
Har du frågor angående arbetstider, arbetsklädsel osv. ringer du till din handledare på din
praktikplats som kan ge dig svar.

Om du har fått annat sommarjobb eller av någon annan anledning inte
kan ta din plats, måste du meddela det snarast så att någon annan får
chansen till feriepraktik.

Under praktiktiden
Närvarorapport
I det material som skickas till dig finns en Närvarorapport, som du skall fylla i och skicka in
snarast efter avslutad praktikperiod till: Löner i Hova, Att: Lotta Persson, Box 80, 548 22
Hova. Märk kuvertet ”Feriepraktik”.
Glöm inte att både du och din handledare på din praktikplats skall skriva under och bekräfta
närvaron innan du sänder den till lönekontoret.
Var noggrann när du fyller i rapporten! Kolla namn, personnummer, period, praktiktider och
praktikplats. Har du glömt fylla i närvaro en dag så blir det ingen ersättning för den dagen.
Vid frånvaro skall du noggrant fylla i varför du varit frånvarande under kolumnen orsak.
Har du frågor om din ersättning ringer du till Lönekontoret i Hova, eftersom det är där din
ersättning hanteras.

Ersättningen är 50:-/timme inkl. semesterersättning och du praktiserar 6 tim/dag under 3
veckor.

Att tänka på
Feriepraktiken sker på arbetsplatser, som har riktlinjer som ska följas.
 Det kan tillkomma andra arbetsuppgifter än de ordinarie, eftersom det är sommar.
 Om du är sjuk eller borta från arbetet SKA du ringa och meddela detta till din
handledare så fort som möjligt!
 Observera de regler som gäller för t.ex. rökning och användning av mobiltelefoner.
 Observera om det behövs speciell klädsel.
 Tänk på hur du pratar. Det sätt du pratar med dina kompisar är kanske inte lämpligt
att använda på praktiken.

Vanliga frågor
Måste jag praktisera på midsommarafton (som ligger under den första perioden)?
SVAR: Nej. Du behöver inte praktisera på midsommarafton. Ring oss om det uppstår
frågetecken.
När får jag min ersättning utbetald?
SVAR: Du får din ersättning utbetald den 27:e i månaden efter arbetad månad. Så för juni
får du ersättning den 27 juli och för juli får du ersättning den 27 augusti.
Jag har lämnat in min närvaro men jag har inte fått någon ersättning. Varför?
SVAR: Du har antagligen lämnat in din närvaro för sent och därför missat den månadens
utbetalning. Så skicka in närvaron snarast efter avslutad praktikperiod!!
Får jag ersättning om jag tar ledigt?
SVAR: Tar du ledigt så är du ledig och får alltså ingen ersättning för den dagen och mister
även chansen till att arbeta igen den dagen.
Är du sjuk så får du arbeta igen den dagen OM det är OK med din praktikplats, men då
måste ni meddela oss detta.
Måste jag betala skatt på min lön?
SVAR: Den som tjänar mindre än 18 951 kr under 2017 behöver inte betala någon skatt.
Om du fyller i intyget du får och skickar det direkt till lönekontoret, kommer ingen skatt att
dras på din lön.

Har du frågor och funderingar, hör av dig.
Kultur och fritid, Töreboda kommun
Cindy Norlin
0506-181 10

