ANSÖKAN FERIEUPPDRAG 2018

Sökandens personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

Telefon

e-post

Nuvarande skola

Nuvarande klass

Gymnasieprogram till hösten

Ange med ett kryss om du är:

Kvinna/tjej

Man/kille

Markera nedan tydligt vilka perioder du har möjlighet att utföra ett ferieuppdrag:
 Rangordna med siffrorna 1 till 4 vilken period du önskar i första, andra, tredje
respektive fjärde hand.
 Notera även om det är någon period du inte är tillgänglig för sommarens ferieuppdrag.
Period 1
V 25
V26

Period 2
V 27
V 28

Period 3
V 29
V 30

Period 4
V 31
V 32

Rangordna
perioderna på
denna rad, notera
de perioder du
inte är
tillgänglig.

Skriv nedan vilka uppdrag/inom vilket verksamhetsområde du önskar bli placerad.
Se valbara uppdrag på ansökningsblankettens baksida. Skriv det du helst vill göra på rad ett och
därefter i turordning, ange ett uppdrag per rad. Obs! Platserna fördelas i möjligaste mån utifrån dina
önskemål. Tillgången av platser kan medföra att du erbjuds en plats som inte motsvarar det du önskat.
1.
2.
3.
4.
5.

Övrigt, ange särskilda önskemål eller annan viktig information, tex allergier, sjukdomar etc.

OBS! Ansökan måste vara fullständigt ifylld och inkommen till kommunkontoret senast
den 2/5 för att kunna behandlas.

____________________________
Ort och datum
Målsmans underskrift

Elevens underskrift

____________________________

____________________________

ANSÖKAN FERIEUPPDRAG 2018
Följande uppdrag är valbara under sommaren 2018
Gräs, parkskötsel och underhåll
Uppdraget innebär bland annat gräsklippning, krattning, ogräsrensning, målning
utomhus och städning.
Castorköket
I Castorköket kommer uppdraget bland annat att innehålla enklare matlagning,
matkontroller, servering, disk och städning. Det kommer även att innehålla
mottagning av varor samt paketering av varor till äldreboenden samt förskolor i
kommunen.
Förskola och fritids
Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både
inne och ute samt hjälpa till med lättare städning.
Företag/föreningar i kommunen
Uppdraget innebär att du får plats hos någon av kommunens företag eller föreningar.
Uppgifterna kommer att skilja beroende på vilket företag/förening du erbjuds plats i.
Ange under ”Övrigt” om det är någon särskild verksamhet du är intresserad utav.
Ung Entreprenör
Under sommaren kan du som går i åk 8 och har haft ”Entreprenörskap i skolan” som
elevens val arbeta med din affärsidé. OBS! Denna ansökan och ”Ansökan om plats
som Ung entreprenör” måste lämnas till kommunen. Särskild information lämnas till
berörda elever.

Placering och fördelning av uppdrag
Vi kommer i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de
önskemål som du anger i din ansökan. När kommunen inte kan matcha dina
önskemål om period eller verksamhet kan det innebära att du blir erbjuden en plats
som inte motsvarar dina önskemål.
Om antalet ferieplatser är färre än antalet sökande kommer ungdomar som avslutat
årskurs nio aktuellt år i första hand att erbjudas en ferieplats. Observera att
ansökan måste vara inkommen till kommunen senast den 2 maj 2018. Att
stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att kommunen ska kunna göra en
bra och rättvis fördelning av de ferieplatser som finns till förfogande, därför kommer
ansökningar som kommer in efter den 2 maj inte att kunna behandlas.

Ansökan skickas till: Bjurholms kommun, Kommunkansliet, 916 81 BJURHOLM

