Falköpings Kommun
Feriepraktik 2016
Enkät ungdomar – alla perioder

1. Kön

1%

Tjej
47%

Kille
52%

Annan könstillhörighet

Tjej
Kille
Annan könstillhörighet
Svarande, antal:

Procent
52%
47,2%
0,8%
125

2. Vilket gymnasieprogram är du inskriven på?

Vård och omsorg
VVS och fastighet

12,2%
0,0%

Teknik

12,2%

Samhällsvetenskap

12,2%

Restaurang och livsmedel

3,3%

Naturvetenskap
Naturbruk

4,9%
0,0%

Introduktion, IM
Industritekniska
Humanistiska

8,1%
0,8%
1,6%

Hotell och turism

Hantverk

3,3%
1,6%

Handel och administration
Fordon och transport

5,7%
2,4%

Estetiska

8,9%

El och energi

4,1%

Ekonomi

4,1%

Bygg och anläggning

4,1%

Barn och fritid

10,6%

3. Har du sökt andra sommarjobb än kommunens feriepraktik?

48%

Ja
52%

Ja
Nej
Svarande, antal:

Nej

Procent
51,6%
48,4%
122

3. Kommentar:
Adecco
Floby durk har jag också jobbat på i sommar
Inom bygg
Jag har sökt bara den som jag har jobbar. Detta jobb är bra och rolig jag intressera också att jobb.
jag jobba med alderbonde
Nej det har jag inte gjort
Nej jag har inte gjorde det.
Skara sommarland, Furuvik, gröna Lund och mössebergsgårdens café

4. Jag är nöjd med min feriepraktik.

2%
3%

6%
11%

1. Stämmer inte alls
2.
3.

4.

52%

5.
26%

6. Stämmer helt

1. Stämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Stämmer helt
Medel:
Svarande, antal:

Procent
1,7%
3,3%
5,8%
10,7%
26,4%
52,1%
5,13
121

4. Kommentar:
Anledningen till detta är att jag inte fick göra något på min arbetstid. Mycket gick ut på att sitta och
titta på klockan.
Jag fick heller aldrig någon introduktion. Jag visste inte vart några lokaler låg eller vart ens toaletten
var. Väldigt dåligt enligt mig.
Det har varit jättebra!! Skulle kunna tänka mig att jobba mer där i framtiden!!
Hade svårt att komma på grejer jag kunde göra.
Ibland kändes det som om jag visste mer än personalen
Intressant och roligt att prova något nytt. Var däremot ganska lite att göra ibland, vilket fick tiden
att gå långsamt.
Jag e så nöjd med det. Det var så himla bra.
Jag stämmer allt
Jag är helt nöjd med sommarjobbet
jag är helt nöjd och jag önskar feriepraktik mer sommarjobb om det finns plats
Jag är jätte nöjd men tiden o pengarna passa inte 3veckor för 4500 de inte bra
Jag är nöjd och det är detta jsg vill jobba med när jag blir äldre. Därför vad jag nöjd med hela jobbet
och det jag fick göra.
Man arbetade för mycket mer än vad 50 kr/h är värt. Kändes nästan inte som att det var någon idé
att gå till jobbet när man inte får betalt för allt det slit man gör.
Mycket jobb för lite pengar

5. Jag fick ett bra bemötande från personalen på min arbetsplats.

2% 2%
2%
6%
1. Stämmer inte alls

17%

2.
3.
4.
5.

71%

6. Stämmer helt

1. Stämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Stämmer helt
Medel:
Svarande, antal:

Procent
2,5%
1,7%
1,7%
5,8%
17,4%
71,1%
5,47
121

5. Kommentar:
Absolut bästa bemötandet!
Alla var jätre trevliga och jag blev bemött bra sv alla.
Alla var jättetrevliga!
Alla var jättetrevliga. Några kände igen mig sen innan också.�
Andra veckan va sämre
Det stämmer
Dom var väldigt snälla personalen tyckte jag. Tyckte jag fick väldigt bra bemötande
En helt fenomenal personal!
Alla var trevliga och hade ett jättebra bemötande. Efter ett par dagar kändes det mindre som jobb
och mer som att träffa vänner, hur bra som helst. Eloge till Odenbadets personal!
Fåtal var väldigt sura och kortfattade samt tog oss praktikanter inte på fullt allvar.
Första två veckorna fick jag jobba med otrevlig personal, sista veckan var jättebra.
Ja jag fick ett bra bemötande från personalen på min arbets plats.
Jätte bra bemötande!
Kinnarp förskolas personal har varit helt underbara!
Sådär. Vissa var väldigt trevliga medan andra inte sa något till mig. Det kändes nästan som om
personalen frös ut mig. Jag var bara feriepraktikant och inget mer.

6. Jag fick en bra introduktion på min arbetsplats.

3% 3%

4%
1. Stämmer inte alls
15%

2.
3.

49%

4.
5.
6. Stämmer helt
26%

1. Stämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Stämmer helt
Medel:
Svarande, antal:

Procent
3,3%
3,3%
4,1%
14,9%
25,6%
48,8%
5,02
121

6. Kommentar:
De visade runt första dagen och om det var något jag inte hittade så kunde jag fråga och då hjälpte
dom mig.
Det jag fick förklarat var tiptop men en del saker fick jag reda ut själv.
Det stämmer
Det var lätt att förstå vad man skulle göra och det var kul.
Fick lära mig allt själv och frågade jag oftast blev jag dåligt bemött.
Inte alls. Extremt dålig introduktion. Visste inte vart något låg eller hur jag skulle hantera vissa
situationer. Jag fick heller aldrig introducera mig högt för alla barn. Inga barn visste vem jag var eller
vad jag hette. Så första dagen då jag tänkte att jag skulle bli introducerad så blev jag inte detta.
Tråkigt.
Ja jag fick bra introduktion.

7. Jag kände mig trygg på min arbetsplats.

1%

1%

1%

4%
14%

1. Stämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Stämmer helt

79%

1. Stämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Stämmer helt
Medel:
Svarande, antal:

7. Kommentar:
Det stämmer. Jag kände mig inte otrygg på min arbetsplats.
Eftersom vem som helst inte får komma dit.
Jag har kände mig trygg på min arbetsplats
Jag kände mig trygg där och det var en bra miljö att jobba i.
Jag känner trygg
Kände mig väldigt trygg på frökindsgården

Procent
0,8%
0,8%
4,2%
0,8%
14,2%
79,2%
5,64
120

8. Jag hade tillräckligt med arbetsuppgifter på min feriepraktikplats.

8%

2%

10%

1. Stämmer inte alls

38%

2.
3.
4.

18%

5.
6. Stämmer helt

24%

1. Stämmer inte alls
2.
3.
4.
5.
6. Stämmer helt
Medel:
Svarande, antal:

Procent
7,5%
1,7%
10%
18,3%
24,2%
38,3%
4,65
120

8. Kommentar:
Det blev ganska långtråkigt & inget att göra när det inte var så mycket besökare!
Det fanns alltid något att göra. Det var kul.�
dom dagarna när det inte var simskola var det inte så mycket att göra men annars var det lagom
mycket
Fanns att göra när de boende skulle äta, men mycket dötid mellan.
Fick arbetsuppgifter, men det blev segt efter jag gjorde de
Inte alls. Jag gjorde nästan ingenting. Jag fick aldrig några konkreta arbetsuppgifter utan jag fick
hitta på arbetsuppgifter till mig själv, vilket jag uppfattar som ett stort misslyckande från
arbetsplatsen.
Jag hade uppgifter så det räckte i 3 veckor. Vissa tog längre tid än andra.
Jag skulle vilja mer än det jag har gjort
Tiden då det var simskola var det aldrig en lugn stund. Det kom grupp efter grupp och man hade
enbart rast under lunchen. Detta var hur bra som helst eftersom ingen vill ha dötid på jobbet. Då
känns det bara som att man inte gör sig förtjänst av pengarna man tjänar. Så det var jättepositivt
under simskoletiden. Enda anledningen till att jag inte ger en 6 är för att dem två sista dagarna så
var det mycket tråkig dötid, då simskolan var avslutad.
Under min period var det lite barn vissa dagar men det fanns alltid något att göra även om jag blev
rastlös någon enstaka gång
Vissa dagar hade man många arbetsuppgifter, vissa dagar hade man nästan inga alls.

9. Hade du en särskild handledare, dvs en person som du kunde fråga och som visade dig vad du
skulle göra, på din feriepraktik?

13%

12%
Ja

Nej
Vet inte/ Osäker

75%

Ja
Nej
Vet inte/ Osäker
Svarande, antal:

Procent
75%
12,5%
12,5%
120

10. Inom vilket område hade du feriepraktik?

7%
Badvärd
33%
23%

Förskola/fritidshem
Kök
Lokalvård

Turistvärd
Vaktmästare/Parkarbetare
12%
15%
6%

Äldrevård

4%

Badvärd
Förskola/fritidshem
Kök
Lokalvård
Turistvärd
Vaktmästare/Parkarbetare
Äldrevård
Svarande, antal:

Annat område, ange gärna vilket:
biblotikarie
IT-Guide
It-guide Falköping och floby
Kommunutvecklare
Kommunutvecklare
Lärcenter
Ung kommunutvecklare
Unga kommunutvecklare
vuxenutbildning

Procent
7,5%
22,5%
11,7%
4,2%
5,8%
15%
33,3%
120

11. Jag kan tänka mig ett liknande arbete i framtiden.

27%

Ja
Nej

Vet inte/ Osäker

56%
17%

Ja
Nej
Vet inte/ Osäker
Svarande, antal:

Procent
55,8%
17,5%
26,7%
120

Om du svarat Nej, berätta gärna varför:
det var för segt, hände inte så mycket. dessutom är jag väldigt känslig, så dem uppgifterna jag inte
fick göra skulle jag ändå inte kunna göra.
Hihi vill bli frisör såklart
I framtiden vill jag jobba med folk, men indirekt.
Jag jobbade på Fridhem och skulle jätte gärna kunna jobba där och ta hand om brukarna men inte
som vaktmästare.
Jag tycker inte att det var roligt, men jag skulle kanske ta det som extrajobb om jag behövde.
Jag vet inte om jag skulle vilja jobba på förskola men jag skulle gärna ha mer feriepraktik på
förskolor och gärna skriva upp mig som vikarie :)
Jobba i kök är inget för mig
Mycket av arbetstiden gick ut på att sitta och vänta på saker ex Fruktstund, lunch och mellanmål.
Där i mellan hände inte så mycket saker. Jag gillar att få saker gjort men även att vara igång att
arbeta PÅ BETALAD TID.
Ska bli forensiker men jag jobbar gärna extra i kök tills jag är klar
Även fast jag är väldigt nöjd med denna erfarenhet så känner jag att jag inte kommer söka
Feriepraktik nästa sommar. Ångrar dock inte att jag sökte iår.

12. Innan jag började på min feriepraktik kunde jag tänka mig ett liknande arbetet i framtiden.

32%

41%

Ja
Nej

Vet inte/ Osäker

27%

Ja
Nej
Vet inte/ Osäker
Svarande, antal:

Procent
41,7%
26,7%
31,7%
120

Om du svarat Nej, berätta gärna varför:
Fick höra från många att det är inte kul o jobba där men när jag väll jobba där så var det riktigt bra o
va nöjd
Gillar inte böcker
Hade aldrig haft ett jobb innan detta så jag var öppen för allt.
hade aldrig tänkt på det som en möjlighet att jobba med.
I början var jag inte riktigt säker om de var något för mig men nu när de är sista dagen så känns de
att de här är nog något för mig ändå!
Innan var jag rätt så tvär kring att jag hade fått förskola, då jag trodde att inga barn skulle lyssna,
skrika, kasta sand etc. Men min syn ändrades då barnen lyssnade även på mig!
Samma som förra

13. Har du något annat du vill tala om, bra eller dåligt, som har med din feriepraktik att göra?
Svar:
Allt var bra och jag har inget att klaga över.
Allt var bra, Jag var nöjd :)
Att jag trodde aldrig jag skulle trivas så bra att jobba inom vården som jag gjorde var en erfarenhet
att se hur det var att jobba med äldre psyk.
Så trevlig personal dagarna bara försvann glad ni erbjöd denna plats till mej
De är mitt första jobb där jag helt fult ut trivs med både personalen och de som bor här!
Det enda jag tyckte var dåligt var att det var liyr oklart hur kommunen ville att man skulle göra med
alla olika papper som skulle skickas in, hade det varit mer information om vilket papper som ska
vart så hade denna period varit helt perfekt!
Det har varit jättebra, alla är trevliga och de har ett snällt bemötande, det var bra att de har så
mycket aktiviteter för de äldre och att man får hitta på saker tex baka och gå promenad. Trivs
jättebra och ser fram emot nästa år!
Det som är bra är att dom har så mycket olika aktiviteter för dom äldre för det uppskattar dom! Alla
har varit trevliga och tagit hand om mig bra! Tycker det har varit roligt och intressant! Det är roligt
att prata med de äldre och få höra deras historier och händelser! Är mycket nöjd med detta jobb!
Det var bra för att jag träffade många underbara personal i min arebetsplats.
Det var bra och jag trivdes där.
Det var jätte bra och jag tyckte att det är bra och skönt jobb.
Fanns inga arbetskläder vissa dagar och när det fanns var det i storlek l och xl och det passar inte
alla
Fanns inget att göra långa stunder
Fick ju jobb som "vaktmästare" samtidigt som var med och tog hand om brukarna därför tycker jag
att de borde stå något mer så fridhem verkligen får in den personal de behöver så de inte får någon
som inte kan samtala eller prata med brukarna.
Ge mig mer uppgifter! Hade aldrig arbetat inom äldrevård föut så jag hade ingen aning om vad jag
skulle göra
Ibland kändes det som om jag visste mer än personalen och fick mer ansvar än vad jag klarar av
Ingen kommentar
Jag hade tänkt mig bestämda uppgiter men fick inte riktigt det och därför blev det som det blev att
jag inte gick hela feriepraktiken för att det blev tråkigt till slut och då ville jag inte fortsätta pga av
det
Jag har inte så mycket att berätta om er allt var bra
Jag har lärt mig väldigt mycket under denna period. Den har varit utmanande och otroligt givande.
Jag tog arbetet på fullt allvar och gjorde mitt yttersta. Jag började ifrågasätta ifall jag utförde ett
arbete eller en praktik, men det gick ann. Jag tycker att lönen är låg för en som utför arbetet till
100% och relativt hög för en person som "inte gör något". Men, det är en PRAKTIKplats jag fått, jag
kan ha gjort mer än vad jag behövt, men jag är otroligt nöjd över min period! Detta är något jag är
stolt över att skriva ner på mitt CV. Tack för denna erfarenhet
jag sags så här feriepraktik är bra
jag tycker att det var sämre ersättning än förra året, anars allt var super bra.
Jag vill bara tacka att jag fått sommar jobb hos er .� Det var super bra jobb. Mycket nöjd �

Jobbet var bra och kul att jobba med persionärer
Kinnarps förskola har varit en helt underbar plats att jobba på! Trevlig personal och super snälla
barn även om barnen kan bli arga ibland ;)! Jag har iallafall haft en helt underbar feriepraktik och
skulle lätt kunna jobba på kinnarps förskola nästa år igen :)
Lite högre lön skulle inte suttit fel...
Lönen var alldeles för dålig för att jag skulle kunna söka samma jobb ett annat år
Man kan inte börja jobba på en arbetsplats utan erfanhet och inte få någon handledning
Nee
Nej
Nej
Nej
Nej!.
Nej, jag är nöjd med min feriepraktik och har inget direkt att klaga på, bara att det var lite
långtråkigt ibland!
nu vet jag hur en kommunal arbetare jobbar...
Personalen var mycket omtänksam och fick mig att trivas väldigt vän.
Ranlidens kökspersonal är fantastiska
Som sagt så blev det långtråkigt ibland & man blev lite rastlös men jag kunde inte fått bättre
bemötande av resterande personal & jag kom väldigt bra överens med alla!
Vill återigen säga att personalen på Odenbadet är hur bra som helst. Dem gjorde tiden underbar.
Väldigt roligt sommarjobb. Något som var sämre var att lönen var väldigt låg och att man bara fick
jobba 6 timmar

