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Information till dig som önskar ta emot
gymnasieungdomar med någon form av
funktionsnedsättning sommaren 2021
Allmän information
Uppsala kommun ordnar feriepraktik för gymnasieelever med någon form av psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning. Syftet är att ge dessa ungdomar en introduktion till arbetslivet och en ökad
insikt om sina förmågor samt en förståelse för arbetslivets möjligheter och krav.
En ungdom som har någon form av funktionsnedsättning eller lider av psykisk eller fysisk ohälsa
eller har behov av extra stöd kan söka feriepraktik. Ungdomen ska läsa på gymnasiet åk 1 – 2 (även
åk 3 för de som läser 4 år) och vara folkbokförd i Uppsala kommun. Det är viktigt att ha i åtanke att
dessa ungdomar kan behöva tydliga instruktioner och mycket handledning.
Feriepraktik är en kommunal anställning under sommaren på kommunalt finansierade
arbetsplatser, statliga verksamheter, föreningar och privata företag. Kommunen står för hela
lönekostnaden, upp till 90 timmar.

Arbetstid och lön
•

•
•
•
•
•
•
•

Feriepraktikanterna ska generellt arbeta 6 timmar per dag – lunchrasten är inte inkluderad
(obetald). Feriepraktikanternas arbetstid kan justeras efter behov, men ungdomarna får
inte arbeta mer än 8 timmar per dag
Den totala arbetstiden ska inte överstiga 90 timmar. Om de arbetar mer än 90 timmar är
det ni som arbetsplats som står för lönen från den 91a påbörjade timmen.
Enligt lag ska ungdomarna ha minst 30 minuters sammanhängande rast efter 4 ½ timmes
arbete. Det är därför viktigt att ungdomarna har lunchrast.
Ungdomarna ska inte jobba kvällar efter klockan 19:00, helger eller helgdagar.
När arbetsperioden är slut ska tidrapporten skickas in snarast och vara signerad av både
ungdom och handledare.
Lönen för ungdomar som är under 18 år är 71 kronor per timme och 76 kronor per timme
från det år de fyller 18.
Semesterersättningen är inkluderad i timlönen och lönen betalas ut retroaktivt.
Alla som feriepraktiserar är försäkrade via Uppsala kommuns olycksfallsförsäkring.
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Att tänka på
Det är lika viktigt för alla ungdomar att få en inblick i arbetslivet och vi på Uppsala kommun vill att
alla ungdomar ska ha samma rätt till sommarjobb. Detta oavsett kön och bakgrund. Vi kommer
därför inte att ta hänsyn till eventuella önskemål om att endast ta emot en viss typ av ungdomar.
Tack för att ni respekterar detta!
Alla är vi olika. Vi har alla olika erfarenheter och förutsättningar och detta gäller självfallet även
ungdomarna. Vi uppmanar er därför att ta emot feriepraktikanterna med ett öppet sinne!
Ungdomarna är hos er för att lära sig, inte för att ersätta ordinarie personal.
Om er verksamhet kräver utdrag ur belastningsregistret ska ungdomen ha med sig ett giltigt
utdrag den första arbetsdagen. Om utdrag saknas ska ungdomen inte jobba.
Som arbetsplats skall ni vara medvetna om det arbetsmiljöansvar ni har för personer på er
arbetsplats och därför erbjuda introduktion och kunskaper om risker i arbetsmiljön liknande den
som ges till ordinarie personal.
Om ni har frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan!

Vill du ta emot en eller flera ungdomar?
Fyll i intresseanmälan (går smidigt att göra direkt på skärmen). Skicka gärna in anmälan per e-post
så går det fortare och den riskerar inte att komma bort i posten.
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Intresseanmälan för att ta emot gymnasieungdomar med någon form
av funktionsnedsättning sommaren 2021
Skicka in intresseanmälan senast den 2021-03-31

1. Kontaktinformation
Arbetsplatsens namn

Arbetsplatsens adress

Arbetsplatsens postnummer och ort

Arbetsplatsens typ

Kontaktperson (nåbar före och efter sommaren)

E-postadress till kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson

Handledare som ungdomarna kan kontakta

E-postadress till handledare

Telefonnummer till handledare

Kommunal

Privat

Förening

Annan

2. Information om arbetet
Att tänka på / önskemål

Huvudsakliga arbetsuppgifter (beskriv utförligt)

Krävs utdrag ur belastningsregistret? (Krävs enligt lag endast för arbete där barn vistas)
Ja

Nej

Samlingsplats den första dagen

Starttid den första dagen

Ungefärliga arbetstider

3. Period och antal feriearbetare
Max 90 timmars total arbetstid per ungdom
Ange antalet ungdomar per period
Period 1 – Vecka 24–26 (14/6 – 2/7)
Valfri period (Dock ej före v 24 och inte efter v 32)

Period 2 – Vecka 27–29 (5/7 – 23/7)
Antal ungdomar

4. Uppgifter om ungdom
Önskar ni ta emot specifik ungdom, fyll i deras uppgifter nedan. Lämna tomt i annat fall.
Ungdomens namn och personnummer

Utbildnings- och jobbcenter
Arbetsmarknadsförvaltningen

Postadress: Uppsala kommun, Feriearbete, Kungsgatan 85, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-7271617

E-post: feriejobb@uppsala.se
www.uppsala.se/sommarjobb

Period 3 – Vecka 30–32 (26/7–13 /8)

