ANSÖKAN OM PLATS SOM
Ung Entreprenör
Ferieuppdrag 2018

Sökandens personuppgifter
Namn (texta)

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

Telefon / mobilnummer

e-post

Ange med ett kryss om du är:

Kvinna/tjej
Man/kille

Skriv nedan tydligt inom vilken period du planerar att genomföra din affärsidé.
Observera att du måste planera in fyra veckors sammanhängande ledighet under ditt sommarlov.

V 25

V26

V 27

V 28

V 29

V 30

V 31

V 32

V 33

Ange med kryss
de veckor du
planerar vara
Ung Entreprenör.

MIN AFFÄRSPLAN
Beskriv nedan din affärsidé.
Det går även att bifoga en kopia på den affärsplan som du arbetade fram på Elevens val. Observera
att du måste ha en handledare och att den personen samt din vårdnadshavare/målsman måste skriva
under denna ansökan.
Affärsidé

Budgetplan

ANSÖKAN OM PLATS SOM
Ung Entreprenör
Ferieuppdrag 2018
Min handledare

Namn

Kontaktuppgifter (ange mail och telefonnummer)

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

____________________________
Ort och datum

Elevens underskrift
____________________________

Målsmans underskrift

Handledarens underskrift

____________________________

____________________________
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Ung Entreprenör
Ferieuppdrag 2018

INFORMATION
Under sommaren 2018 får du som går i årskurs 8 och har haft Entreprenörskap i
skolan, på elevens val, möjlighet att pröva din idé på riktigt. Detta erbjuds som ett
”nytt” ferieuppdrag under sommaren. Nedan beskrivs de förutsättningar som gäller
för denna form av ferieuppdrag.
Utbetalning av ersättning
Ersättningen är densamma som om du haft en ferieuppdragsplats och närvarat alla
timmar under en ferieuppdragsperiod.
Första utbetalningen avser halva ersättningen och sker efter komplett inlämnande av
godkänd affärsplan (denna ansökan). Utbetalningsdatum är den 27 maj.
Andra utbetalningen som omfattar resterande del av den totala ersättningen sker
efter inlämnande av ”Slutrapport – Ung Entreprenör”. I slutrapporten beskriver du hur
det gått att genomföra din affärsidé. Utbetalningsdatum styrs utav tid för inlämnande
av rapport.
För att utbetalning ska vara möjlig måste alla underlag (papper) undertecknas av dig
som elev/ungdom, din vårdnadshavare/målsman samt din handledare. Kommunen
betalar ingen ytterligare ersättning eller ersättning för eventuella förluster som
uppkommer utifrån genomförande av en affärsidé.
Om handledaren bedömer att du inte gett din affärsidé en ärlig chans likställs det
med att du inte varit närvarande under tiden du skulle ha genomfört ditt ferieuppdrag.
Detta innebär att ingen slutlig ersättning kommer att utbetalas.
Handledare
Alla ungdomar ska ha en handledare under sin ferieuppdragsperiod. Som Ung
Entreprenör måste du själv ordna detta. Det är handledaren du ska prata med om du
har frågor som gäller ditt entreprenörskap/ genomförandet av din affärsidé. Några av
handledarens viktiga uppgifter är att ge råd och anvisningar för de arbetsmoment
som är aktuella och att ansvara för att dessa utförs på ett så säkert sätt som möjligt.
Handledaren bedömer efter avslutad period om du har gett din affärsidé en ärlig
chans att lyckas.
Ferieuppdrag
Ungdom som får plats som Ung entreprenör kan inte under samma år erbjudas plats
inom annat område, s.k. ferieuppdrag.
Ansökan
Denna ansökan måste vara inlämnad till kommunkontoret tillsammans med
”Ansökan om ferieuppdrag” senast den 2 maj 2018.
Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att kommunen ska kunna göra
en bra och rättvis fördelning av de ferieuppdragsplatser 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

