Frågor om erbjudandet till sommarjobbet
När får jag veta om jag fått arbete?
-

Under vecka 18-19 är det utskick till arbetsplatserna samt avtalsskrivning med alla
ungdomar som fått erbjudande om feriearbete.

Hur fördelas jobben?
- Jag försöker anpassa önskemålen till platserna så långt det går och därför är det viktigt att
ni fyller i 5 olika platser ni hade kunnat tänka er.
Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?
-

Som svaret ovanför försöker jag anpassa önskemålen till platserna så långt det går och är
det 20 ungdomar som söker till ett arbete som enbart tar emot 5 sommarjobbare blir det
svårt att placera er alla där. Därav får jag matcha er med era andra önskemål.

Kan jag byta jobb?
-

Jag ser helst att du arbetar den period/tid du fått men om det skulle krisa ska vi försöka
lösa det så gott det går.

Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?
-

Det är erbjuden tid som gäller och jag kan inte lova att något byte går att ordna.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?
-

På många av våra arbetsplatser finns barn därför är det viktigt att du tar med ett
belastningsregister, har du inte med det när du ska börja jobba förlorar du din jobbplats.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?
-

Du beställer ditt belastningsregister via polisen hemsida,
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/..

Vad ska jag göra med registerutdraget?
-

När du får ditt registerutdrag ska du inte öppna brevet utan ta med det till din arbetsplats
när du börjar sommarjobba.

Vad är belastningsregistret för något?
-

Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister som bland annat innehåller information om den som
ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande av ordningsbot eller fått
åtalsunderlåtelse.

Varför fick jag inget jobb?
-

Om du inte skriver på avtalet i tid förlorar du din sommarjobbsplats eller om något annat
har blivit fel. Du kan alltid ringa för att höra vad som blivit fel ifall du inte fått något jobb.

När? Var börjar jag?
-

Du kommer få all information i samband med avtalsskrivning och där kommer du även
få en handledare som det är viktigt att du kontaktar.

