April 2017

Till arbetsplatsen

Information om feriepraktik 2017
Tack för att ni tar emot feriepraktikanter på er arbetsplats i sommar!
Falköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för ungdomar som har
feriepraktik. För att försäkringen ska gälla får ungdomarna endast arbeta under
den period som står i deras anställningsavtal.
En feriepraktikant får inte arbeta ensam, det ska alltid finnas en handledare eller
arbetsledare i närheten.




Arbetstiden är 6 tim/dag, måndag-fredag. Ersättningen är 50 kr/tim.
Arbetstiden ska vara förlagd mellan 6:00 – 22:00.
När ungdomarna börjar ska de ha med sig en timrapport och eventuellt
ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Lunchrasten kan kortas ned till 30 minuter så att ungdomarna kan sluta lite tidigare samma dag.
Tänk på att många av ungdomarna saknar arbetslivserfarenhet och att det här är
deras första kontakt med arbetslivet. Var tydlig med vad som gäller på er arbetsplats angående raster, mobilanvändning, frånvaroanmälan, lämplig klädsel m.m.
Om en feriepraktikant missköter sig och inte förändrar sitt beteende efter upprepade tillsägelser, så har ni har befogenhet att avsluta feriepraktiken. Informera om
det i så fall genom att ringa eller skicka e-post.
För ungdomar som har feriepraktik utanför tätorten kan restiden eventuellt påverka arbetstiden, om inte buss- eller tågförbindelse stämmer med arbetstiden.
Om t ex feriepraktikanten kommer lite senare och/eller går lite tidigare, behöver
inget avdrag av tid göras om det beror på att tidtabeller ska passas. Övrig frånvaro
ska framgå på timrapporten. Hela restiden ska inte ingå i arbetstiden.


När feriepraktikantens period är slut, skicka in timrapporten och intyget
för utbetalning av lön utan skatteavdrag till kommunens löneenhet så fort
som möjligt.

När kommunens förskolor och fritidshem har stängt får feriepraktikanterna vara
lediga med bibehållen lön, om det inte finns andra arbetsuppgifter.
Arbetsmiljöverket: Så får barn och ungdomar arbeta

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Tarja Härkönen Thörn 0515-88 71 48 0730-41 06 14 tarja.harkonen@falkoping.se
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Lärcenter Nils Ericsonsgatan 5 Telefon 0515-88 71 00
kan@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744

1 (1)

