Töreboda Kommun
Kultur och fritid
Ansökan om Feriepraktik sommaren 2018
Du som får söka feriepraktik 2018 måste vara skriven i Töreboda kommun och får göra det från det år
dy fyller 16 år till och med det år du fyller 18 år. Praktikanter är försäkrade genom kommunens försorg.
Fullständigt personnummer eller samordningsnummer krävs för att få ersättning.

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, 3 för första, andra och tredje val).
Minst två val ska göras för att ansökan ska vara giltig.
Period 1: Vecka 25-27 (18 juni-6 juli)
Period 2: Vecka 28-30 (9 juli-27 juli)
Period 3: Vecka 31-33 (30 juli-17 augusti)

OBS! Hade endast period 1 förra året: simhall, golfklubb, hästklubb
Du praktiserar 6 timmar/dag, 50kr/timme inkl. semesterersättning.
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.
De som inte tidigare haft feriepraktik genom kommunen erbjuds plats i första hand.

1
2
3

Valbara områden: vård, förskola, fritids,
idrottskollo, vaktmästeri, simhall,
turistbyrå, färjan Lina
Kräver vana: golfklubb, hästklubb

Du placeras på den ort du bor, om du inte har önskat annat och själv kan ta dig dit.
Om du har haft feriepraktik tidigare:
År:

____________

Praktikplats(er): _____________________________________________

___________________________________________________________________________
Datum

Sökandens underskrift

Telefonnummer dagtid

___________________________________________________________________________
Datum

Målsmans underskrift

Telefonnummer dagtid

Lämnas på eller skickas till Centralskolan, Box 34, 545 21 Töreboda.
Märk kuvertet med ”Feriepraktik”. Har du några frågor, ring 0506-181 10.
En ansökan som är ofullständigt ifylld (eller för sent inkommen) behandlas inte!
OBS! Ansökan ska vara hos Centralskolan senast 3.e april 2018.
________________________________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
Telefon
Centralskolan
Kyrkogatan 26
0506-180 00 växel
Box 34
0506-181 10 direkt
545 21 Töreboda

