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Här hittar du mer information om feriepraktik:
www.eskilstuna.se –> Näringsliv och arbete –> Jobba hos
oss! –> Sommarjobb –> Feriepraktik
Ansök här:
https://feriebas.se/eskilstuna/
Information om din plats eller ändra kontaktuppgifter:
https://feriebas.se/eskilstuna/minasidor
Feriepraktiksamordningen:
Jobbcentrum • Kungsgatan 13, Eskilstuna
feriepraktik@eskilstuna.se • 016–710 22 39
Frågor om löneutbetalning:
Löneservice: 016–710 51 50, mån–fre 09:00–13:00

Feriepraktik
För dig som är 16–18 år

Till dig som söker
feriepraktik

Vem bestämmer schema och arbetstider?
Du kommer överens med din handledare om arbetstiderna. Du jobbar 90 timmar
fördelat på 3 veckor, till exempel 6 timmars abetsdag med 30 minuters obetald
lunchrast. På så sätt kan du jobba in förlorad arbetstid med längre arbetsdagar om
din arbetsplats har stängt till exempel vid midsommar.

Får du lön för feriepraktik?
Ja, som feriepraktikant får du en praktiklön. Den är något lägre än för ett vanligt
sommarjobb, eftersom inga krav ställs på att du jobbat tidigare och du hela tiden
har handledning.
Lönen betalas ut den 27:e, månaden efter att du har jobbat. Om du till exempel jobbar 1–21 juli får du din lön den 27:e augusti. Du ska redovisa din lön till Löneservice med en tjänstgöringsrapport som både du och din handledare ska skriva under.

Eskilstuna kommun har 600 platser för feriepraktik
Feriepraktik är ett sommarjobb där du inte jobbar i stället för den vanliga personalen. Du har en praktikplats med handledare och inga krav ställs på du ska ha
utbildning, yrkeserfarenhet, körkort eller annat. Alla ungdomar mellan 16 och 18
år, födda mellan 2000–01–01 och 2003–12–31 och folkbokförda i Eskilstuna, kan
söka.

Ansök mellan 13 februari och 15 mars
Feriepraktik handlar i första hand om att lära sig och att vara en extra hjälp på en
arbetsplats. Som feriepraktikant är du med i det dagliga arbetet. Arbetsplatserna
finns i Eskilstuna kommun, i föreningar och i vissa fall också på privata företag.

När får du veta om du har fått feriepraktik?
De som får feriepraktik får veta det senast i slutet av april. De som inte får en plats
i första skedet hamnar på en reservlista. Om någon tackar nej till sin feriepraktik
lottas platsen ut till någon från reservlistan. Den sista för besked är den 23 juli
2019. Du får all information via mejl.
När du får erbjudande om feriepraktik måste du tacka ja eller nej till platsen i Feriebas för att behålla platsen. Kontakta din arbetsplats om du vill ha mer information
om arbetsuppgifter eller om du har några frågor. Vissa arbetsplatser kräver ett
utdrag ur Polisens belastningsregister. Om din feriepraktik kräver det är det viktigt
att du har det redo för att kunna få platsen.

Ansök mellan 13 februari och 15 mars på https://feriebas.se/eskilstuna/

Om du tackar nej till feriepraktik går platsen vidare till någon från reservlistan och
du är inte längre garanterad någon feriepraktik.

I din ansökan väljer du:

Hur väljs man?

• Vilka perioder du helst vill jobba mellan 17 juni och 16 augusti
• Inom vilket arbetsområde du helst vill arbeta (till exempel barnomsorg, fastighetsskötsel, äldreomsorg, paketering, administration, med mera)
• I vilka geografiska områden i Eskilstuna du helst vill jobba

Personer som inte har haft feriepraktik tidigare kommer att erbjudas plats i första
hand. De som är äldre går före de som är yngre eftersom de yngre har möjlighet att
söka till feriepraktik nästa år, 2020.

OBS! Du ökar dina chanser om du väljer fler alternativ.

Vart vänder du dig om det blir problem?
Feriepraktiksamordningen har öppet hela perioden som stöd för både dig som
feriepraktikant och för din arbetsplats.
I första hand ska du vända dig till din handledare eller den som är ansvarig på din
arbetsplats, till exempel enhetschefen eller arbetsledaren. Feriepraktiksamordningen kan svara på frågor om administration, systemet Feriebas och till exempel frågor
om ansökningar. För frågor om utbetalning av lön ska du kontakta kommunen
Löneservice.

Kan du få feriepraktik inom områden du inte valt i
ansökan?
Om du lottas fram utan att matcha någon arbetsplats kommer feriepraktiksamordningen att bedöma vilken plats som ligger närmast den tid och det geografiska
område du valt för att ändå kunna erbjuda dig en plats.

Feriebas
Du har själv tillgång till systemet Feriebas så fort du ansökt om feriepraktik. Genom
Feriebas får du information om din ansökan och placering. Alla kontakter sköts via
Feriebas, därför är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter vid förändringar.

