
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden: Benjamin Ortis 15år och Baraa Shaaban 16 år. Medverkade vid intervjun gjorde även Pontus 

Holmberg 16år och anonym 17år . 

Vi på arbetsmarknadsenheten passade i år på att åka till Strömsnäsbruks hembygdspark där ett antal 

feriepraktikanter har arbetat i sommar. När vi kom dit skulle feriepraktikanterna och deras 

handledare precis ta emot barn från ett fritidshem som skulle få delta i ett antal aktiviteter där.  

Vi fick som tur är ändå möjlighet att prata lite snabbt med fyra av ungdomarna som haft sin 

feriepraktik där. Ungdomarna berättade att dem fått göra många olika arbetsuppgifter i 

hembygdsparken och att dem trivts bra under perioden.  

De berättade att dem plockat ogräs, sorterat olika saker, hjälpt till vid radiomuséet, målat och gjort 

fint runt scenen som finns i hembygdsparken samt varit med och genomfört aktiviteter för barn.  

Några av dem berättade att dem kommer söka feriepraktik även nästa år och då var bad eller 

bibliotek något som de skulle vilja prova på.  

Det bästa med feriepraktiken var att lära känna nya människor, få rutiner och att dem blivit bjudna 

på glass och våfflor. Vi på arbetsmarknadsenheten fick även tips om att det är viktigt att det finns 

många arbetsuppgifter så det inte blir brist på det när man arbetar effektivt.  

 



 

En intervju genomfördes även med en handledare:  

Namn: Christine Jönsson   Titel: Kommuncontroller 

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Christine är handledare för första gången och delar här med sig av sin upplevelse. 

Hur är din upplevelse att vara handledare åt en feriepraktikant? 

Roligt och givande. Kul att få chansen att visa hur det är att arbeta på Markaryds kommun just i detta 

yrke.  Men eftersom detta är första gången jag är handledare och första gången min 

verksamhetsenhet tar emot feriepraktikanter så var det även en utmaning. En utmaning var att 

kunna ge en så rättvis bild av vårt yrke som möjligt. En annan utmaning var att förse 

feriepraktikanten med intressant och lämpliga arbetsuppgifter.  

Vilka arbetsuppgifter har dom/den fått göra hos er? 

Det blev en hel del administrativa uppgifter såsom Excell uppgifter, avstämning kundregister i 

ekonomisystemet samt att scanna och registrera faktorer. Kanske lite enformigt och skulle velat visa 

upp mer av vad och på vilket sätt man arbetar inom vårt yrke. 

Vad tycker du om att Markaryds kommun som arbetsgivare har ferieprakttiksgaranti för våra 

ungdomar? 

Bra och mycket värdefullt. Detta innebär en kompetenshöjning för säkra ett intresse för att få nya 

unga till att arbete inom kommunal verksamhet och ge en bra bild av vilka olika yrken som en 

kommun består av. 

Har du några tips till andra handledare som ska ta emot feriepraktikanter? 

Förbered arbetsuppgift som de kan göra på egen hand. Spara lite enklare uppgifter så att det finns 

uppgifter redo för feriepraktikanterna när de på börjar sin feriepraktiksperiod. Planera och förbered 

så att man kan visa upp yrket på ett bra och intressant sätt så att feriepraktikanter kan få en 

nyanserad och bred bild av vad man gör i yrkesrollen. 

 

 

 

 


