Checklista feriepraktikant
För en utvecklande och händelserik sommar, så är det bra att tänka på vissa saker.

Introduktion för feriepraktikanter
Kontakta din handledare på praktikplatsen inom 5 arbetsdagar för att tacka
ja, risken finns att din plats annars försvinner. Om du väljer att tacka nej, var
god och kontakta servicecenter på 019 – 21 10 00 och be dem koppla dig till
Feriepraktiken.
Kontrollera så att du har mottagit alla papper du behöver: erbjudandebrev,
tjänstgöringsrapport och skatteintyg. Tjänstgöringsrapporten ska skickas in av
handledaren på praktikplatsen och alltid vara påskriven av dig och
handledaren.
Fyll i och lämna skatteintyget till din handledare på praktikplatsen eller skicka
in det till feriepraktiken, adress finns längs ner.
OBS! Beställ registerutdrag från Polisen!
(Inom Skola, förskola eller barnomsorg – Belastningsregistret.)
(LSS – Belastningsregistret, d.v.s. praktik där det ingår att utföra vissa insatser åt
barn med funktionshinder.)

Om du inte gör det, kan du bli av med din plats direkt vid start.
Vilka förväntningar har min praktikplats på mig?
De förväntar sig att du visar intresse, uppför dig, följer tider, regler och det som du och din
handledare har kommit överens om.
Vart ska jag göra en kontoanmälan om jag har ett annat bankkonto än hos Swedbank?
Har du haft feriepraktik innan så behöver du inte hålla koll på Swedbank blanketten.
Men är det din första feriepraktik och du har ett ungdomskonto på annan bank, fyll i
blanketten som godkänner att du får din lön på din bank via Swedbank.
Blanketten ska direkt till banken.
Du kan också göra det via Swedbank appen. https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg
Har du inte ett ungdomskonto alls? Då kommer du få hem en pappersavi i brevlådan. Och det
är bara du som kan ta ut pengarna så du måste ha en giltig legitimation för att hämta ut lönen.

Vad har jag för arbetstider och lön?
Du följer arbetsplatsens tider och den arbetade tiden är alltid utan rast. Du kan maximalt få
betalt för 120 tim/3 veckor.
Vid oregelbunden arbetstid dvs. efter klockan 19.00 på vardagar samt arbete på lördag/söndag
och helgdagar (midsommarafton,) utbetalas Ob-tillägg för maximalt 35 timmar med 7 kr/tim.
Din lön är 65kr/tim.
Vi hoppas att du ska trivas under feriepraktiken! Du är alltid välkommen att höra av dig till
oss vid behov.

Feriepraktiken
Drottninggatan 31
Box 321 25
701 35 Örebro
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