Arbetsområde
Barnomsorg
Du ingår i ett arbetslag på en förskola där du hjälper till med att ta hand om barn i olika åldrar. T.ex. lek och
aktiviteter ute och inne, hjälp vid måltider mm.
Under sommaren när många barn är lediga passar förskolorna på att storstäda; sortera, tvätta och diska
leksaker och liknande arbetsuppgifter. Du behöver ha utdrag från belastningsregister för arbeta inom
barnomsorg.

Föreningar
Inom föreningar kan arbetsuppgifterna variera mycket och skilja sig åt då det beror på i vilken förening du får
ditt arbete. Ofta handlar det om sysslor inom vaktmästeri, underhåll och trädgårdsarbete. Vissa föreningar
kräver också särskilda förkunskaper och utbildningar.

Kultur och fritid
Varierande arbetsuppgifter beroende på var du hamnar. På biblioteket kan du få sortera böcker och tidskrifter.
På Strömsnäsbadet handlar det mycket om att arbeta i kiosken, men du måste vara simkunnig!

Kök
I kommunens kök får du utföra enklare köksarbete så som att göra sallad, städa, diska, hjälpa till med att
förbereda mat osv.

Lokalvård
Arbetet innebär olika sorters rengöring av kommunens olika lokaler. Det här är ett arbete för dig som gillar att
röra på dig och göra det rent och snyggt för andra människor.

Parkarbete / Vaktmästare
Inom parkarbete jobbar man med att tillsammans med arbetslaget ta hand om rabatter och grönytor utomhus.
I vår kommun tar kyrkorna också emot ungdomar som då får jobba på kyrkogårdarna med diverse
trädgårdssysslor. Som feriepraktikant hos en vaktmästare kan arbetsuppgifterna variera mycket, det kan vara
allt från att flytta och bära saker till att plocka skräp och sopa.

Äldreomsorg
Här ingår du i arbetslaget med deltar inte i själva vården av de äldre, utan fungerar mer som en resurs att göra
livet lite trevligare för de boende. Du kanske läser för dem, spelar spel med dem eller helt enkelt bara pratar
med dem.

Ungdomar kan
Vill du påverka samhället och få mer inflytande? Vill du lära dig vilka rättigheter du har och utveckla både dig
själv och vår kommun? Under tre veckor i projektet Ungdomar kan du få den kunskapen och möjligheten inom
ramen för feriepraktik. Projektet kan ta emot ca tio ungdomar och gäller bara period 1.

Internetcafé
Tillsammans med personal från kultur- och fritid kommer du att hjälpa kommunens invånare att hantera olika
teknisk utrustning som tex mobiler, Ipad, olika program, appar och hur man ska koppla ihop dessa för att det
ska fungera. Många av besökarna kommer vara äldre personer. Du behöver vara tekniskt intresserad, ha ett
stort tålamod och tycka det är kul att lära ut. Du kommer få en introduktion tillsammans med It avdelningen
innan du börjar din feriepraktik.

Kultur Crew.
Gillar du musik, dans, teater, film?
Lär dig grunderna som kulturarrangör. Du deltar i ett par utbildningsdagar där du lär dig presentationsteknik,
enkel scenteknik och arrangörens ABC. Du får även göra studiebesök och tillsammans i ditt Kultur Crew
planerar ni och genomför ett arrangemang i Markaryd. Du lär dig vad som är viktigt för en arrangör, du får lära
dig att samarbeta och du får ett kursbevis som du kan ha med på ditt CV.
10-15 ungdomar från åk 8-9 och 1-2 i gymnasiet jobbar under tre veckor, 4 h/vecka under period 1.

