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Förord	  
	  
Först	  och	  främst,	  grattis!	  Du	  håller	  den	  här	  handledarguiden	  i	  din	  hand	  för	  att	  du	  har	  sommarens	  
mest	  spännande	  uppdrag	  -‐	  att	  vara	  handledare	  för	  feriearbetare	  och	  låta	  dem	  bli	  en	  del	  av	  er	  
verksamhet.	  	  Handledarguiden	  är	  tänkt	  som	  ett	  underlag	  för	  att	  underlätta	  ditt	  arbete,	  som	  
handledare	  eller	  i	  någon	  annan	  roll	  där	  du	  möter	  feriearbetarna.	  Använd	  dokumentet	  såsom	  det	  
passar	  dig	  bäst.	  Kanske	  har	  er	  verksamhet	  särskilda	  saker	  att	  tänka	  på?	  I	  handledarguiden	  finns	  
utrymme	  för	  att	  komplettera	  checklistor	  och	  skriva	  upp	  egna	  idéer.	  	  
	  
För	  många	  feriearbetare	  är	  sommarens	  arbete	  deras	  första	  kontakt	  med	  arbetslivet	  och	  därmed	  
ett	  första	  steg	  in	  på	  arbetsmarknaden.	  Här	  skapas	  en	  möjlighet	  för	  dem	  att	  få	  erfarenheter,	  
kontakter	  och	  referenser	  till	  sitt	  vidare	  arbetsliv.	  För	  att	  grunda	  för	  en	  bra	  handledning	  kan	  det	  
vara	  bra	  att	  tänka	  tillbaka	  på	  den	  dagen	  då	  du	  själv	  tog	  första	  steget	  ut	  på	  arbetsmarknaden.	  Hur	  
kändes	  det	  i	  magen	  då?	  Säkert	  fanns	  där	  många	  fjärilar,	  något	  som	  sannolikt	  är	  detsamma	  hos	  de	  
feriearbetare	  som	  du	  möter	  i	  sommar.	  	  
	  
Handledarguiden	  har	  tagits	  fram	  inom	  ramen	  för	  satsningen	  ”Kompetensväxling”	  som	  särskilt	  
riktat	  sig	  mot	  kulturarvsplatser,	  såsom	  exempelvis	  arbetslivsmuseum.	  Erfarenheterna	  från	  
”Kompetensväxling”	  har	  visat	  att	  handledarrollen	  är	  en	  av	  de	  absolut	  viktigaste	  faktorerna	  för	  
en	  bra	  och	  utvecklande	  ferieperiod,	  både	  för	  feriearbetare	  och	  för	  verksamheterna.	  En	  god	  
relation	  mellan	  feriearbetare	  och	  handledare,	  där	  feriearbetarna	  tillåts	  ta	  egna	  initiativ	  men	  
också	  lära	  av	  de	  som	  har	  mer	  erfarenhet,	  har	  gynnat	  utveckling	  av	  platserna	  som	  medverkat	  i	  
satsningen.	  Arbetet	  med	  ”Kompetensväxling”	  har	  också	  gett	  exempel	  på	  att	  en	  bra	  ferieperiod	  
kan	  öppna	  feriearbetarnas	  ögon	  för	  nya	  intresseområden,	  något	  som	  i	  vissa	  fall	  lett	  till	  
utbildningsval,	  vidare	  engagemang	  i	  verksamheten/platsen	  o.s.v.	  	  
	  
Satsningen	  på	  ”Kompetensväxling”	  har	  finansierats	  av	  Västra	  Götalandsregionens	  
Kultursekretariat.	  
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Att	  vara	  handledare	  	  
	  
Handledaren	  är	  den	  person	  som	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  feriearbetarna.	  Det	  är	  
därmed	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  ferieperioden	  ska	  bli	  en	  tillfredställande	  period	  för	  alla	  inblandade.	  
Att	  vara	  handledare	  handlar	  dels	  om	  de	  mer	  praktiska	  detaljerna	  såsom	  att	  informera	  om	  
arbetstider	  och	  dylikt	  samt	  om	  att	  vägleda	  ungdomarna	  i	  verksamheten	  under	  ferieperioden.	  
För	  vissa	  av	  ungdomarna	  kan	  detta	  vara	  första	  kontakten	  med	  arbetslivet.	  Handledaren	  har	  
därför	  också	  en	  viktig	  uppgift	  att	  se	  till	  att	  feriearbetarna	  får	  en	  förståelse	  för	  platsen	  där	  de	  
arbetar	  samt	  hur	  den	  drivs,	  oavsett	  förening,	  företag	  eller	  offentlig	  organisation.	  Feriearbetarens	  
möte	  med	  er	  verksamhet	  kan	  på	  sikt	  påverka	  personens	  val	  av	  studier	  och	  yrke,	  samt,	  om	  ni	  
önskar,	  möjliggöra	  för	  ett	  fortsatt	  engagemang	  i	  verksamheten	  framöver.	  	  
	  

Utse	  handledare	  
När	  ni	  utser	  handledare	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  person	  ni	  väljer	  avsätter	  tid	  för	  uppgiften	  både	  
innan	  och	  under	  ferieperioden.	  Det	  behöver	  inte	  ta	  mycket	  tid	  i	  anspråk	  att	  vara	  handledare	  om	  
man	  är	  väl	  förberedd.	  Att	  vara	  handledare	  innebär	  inte	  nödvändigtvis	  att	  man	  arbetar	  jämsides	  
feriearbetarna	  under	  hela	  perioden.	  Snarare	  handlar	  det	  om	  att	  beskriva	  arbetet	  som	  ska	  göras	  
och	  ge	  feriearbetarna	  tillit	  för	  att	  de	  ska	  känna	  sig	  trygga	  i	  sitt	  arbete	  och	  veta	  vad	  som	  förväntas	  
av	  dem.	  Dock	  är	  det	  viktigt	  att	  feriearbetarna	  vet	  vem	  de	  ska	  kontakta	  om	  de	  har	  frågor	  eller	  
något	  inträffar.	  Därför	  är	  det	  bra	  att	  utse	  en	  reserv	  till	  handledarrollen	  om	  den	  ordinarie	  
handledaren	  inte	  finns	  tillgänglig.	  Ska	  feriearbetarna	  arbeta	  i	  delar	  av	  verksamheten	  där	  
handledaren	  inte	  befinner	  sig	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  utse	  kontaktpersoner	  även	  på	  dessa	  
platser.	  	  
	  

Handledarens	  uppgifter	   	  
Oavsett	  i	  vilken	  typ	  av	  verksamhet	  du	  är	  handledare	  finns	  ett	  antal	  uppgifter	  som	  är	  viktigt	  att	  
du	  tänker	  till	  kring	  (se	  även	  checklistorna	  som	  finns	  längre	  fram	  i	  häftet):	  	  
	  
Förbered	  mottagande	  av	  feriearbetarna:	  Innan	  ferieperioden	  är	  det	  handledarens	  roll	  att	  
förbereda	  mottagandet	  av	  feriearbetarna.	  Förberedelserna	  består	  av	  att	  se	  till	  att	  feriearbetarna	  
får	  ta	  del	  av	  nödvändig	  information	  innan	  ferieperioden,	  samt	  att	  förbereda	  verksamheten	  och	  
övriga	  medarbetare	  på	  att	  ni	  kommer	  ta	  emot	  feriearbetare	  och	  vad	  det	  innebär.	  
	  
Introduktion	  i	  verksamheten:	  Handledaren	  ansvarar	  för	  att	  feriearbetarna	  får	  en	  god	  
introduktion	  i	  verksamheten	  och	  att	  de	  får	  all	  nödvändig	  kunskap	  för	  att	  kunna	  utföra	  sina	  
arbetsuppgifter	  på	  bästa	  sätt.	  	  
	  
Schemaläggning:	  Handledaren	  uppskattar	  tidsåtgången	  och	  lägger	  upp	  ett	  schema	  för	  
ferieperioden.	  Under	  ferieperioden	  är	  det	  handledarens	  uppgift	  att	  se	  till	  att	  det	  dagliga	  arbetet	  
fortskrider	  på	  bästa	  sätt.	  Det	  handlar	  om	  att	  se	  till	  att	  det	  finns	  nog	  med	  arbetsuppgifter	  och	  att	  
alla	  förstår	  varför	  och	  hur	  de	  bör	  utföras.	  Att	  förutsätta	  att	  feriearbetarna	  själva	  ska	  förstå	  vad	  
som	  måste	  göras,	  hur	  och	  varför	  är	  ingen	  lyckosam	  taktik	  med	  tanke	  på	  att	  ferieperioden	  är	  
relativt	  kort	  och	  det	  tar	  betydligt	  längre	  tid	  än	  så	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  en	  verksamhet.	  Det	  är	  
handledarens	  uppgift	  att	  leda	  feriearbetarna	  genom	  ferieperioden	  på	  bästa	  och	  mest	  
lättförståeliga	  sätt	  -‐	  ett	  sätt	  som	  gynnar	  alla	  parter.	  
	  
Arbetsmiljö:	  Vilken	  typ	  av	  verksamhet	  bedriver	  ni?	  Vilken	  typ	  av	  arbetsuppgifter	  ska	  
feriearbetarna	  genomföra?	  Kanske	  behöver	  ni	  införskaffa	  skyddsutrustning	  som	  feriearbetarna	  
kan	  låna?	  Gå	  igenom	  alla	  säkerhetsaspekter.	  Är	  du	  osäker	  på	  vad	  som	  gäller?	  Gå	  till	  
Arbetsmiljöverkets	  hemsida	  (www.av.se)	  och	  ta	  reda	  på	  mer.	  	  
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Fler	  uppgifter:	  Alla	  verksamheter	  är	  olika.	  Tänk	  igenom	  om	  det	  finns	  några	  särskilda	  delar	  som	  
du	  som	  handledare	  i	  er	  verksamhet	  behöver	  tänka	  till	  kring!	  	  
	  

Viktigt	  att	  tänka	  på	  
De	  ungdomar	  er	  verksamhet	  kommer	  att	  möta	  i	  sommar	  har	  inte	  samma	  erfarenhet	  av	  
arbetslivet	  som	  du	  och	  inte	  heller	  samma	  inblick	  i	  er	  verksamhet.	  De	  bär	  på	  en	  ryggsäck	  som	  är	  
något	  lättare	  än	  din	  och	  kommer	  att	  se	  på	  saker	  ur	  ett	  annat	  perspektiv	  än	  du.	  Inget	  perspektiv	  
kan	  dock	  anses	  vara	  rätt	  eller	  fel,	  utan	  måste	  förstås	  utifrån	  sitt	  sammanhang.	  Det	  bästa	  sättet	  
att	  bemöta	  dessa	  olika	  perspektiv,	  oavsett	  ålder,	  är	  att	  lyssna	  och	  undvika	  att	  döma.	  
	  
En	  person	  som	  kommer	  in	  som	  ny	  i	  en	  verksamhet,	  kommer	  in	  med	  nya	  fräscha	  ögon	  och	  kan	  se	  
saker	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  någon	  som	  varit	  inne	  i	  verksamheten	  en	  längre	  tid.	  Detta	  är	  något	  att	  
bejaka	  och	  ta	  tillvara	  på.	  Era	  feriearbetare	  kommer	  in	  med	  sina	  perspektiv	  och	  kommer	  kanske	  
ifrågasätta	  varför	  ni	  gör	  något	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Vid	  tillfällen	  som	  dessa	  ligger	  det	  i	  vår	  natur	  att	  gå	  
i	  försvar	  och	  många	  kan	  tycka	  att	  det	  är	  svårare	  att	  bemöta	  kritik	  som	  kommer	  från	  en	  ung	  
person	  än	  från	  en	  äldre.	  Som	  handledare	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  detta	  och	  tillämpa	  
ett	  konstruktivt	  tänkande	  genom	  att	  lyssna	  in	  och	  i	  samtal	  komma	  fram	  till	  lösningar.	  	  
Genom	  det	  ömsesidiga	  samtalet	  kan	  feriearbetarna	  dessutom	  få	  en	  förståelse	  för	  varför	  saker	  
och	  ting	  sker	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Dra	  nytta	  av	  det	  perspektiv	  som	  era	  feriearbetare	  tillför	  er	  
verksamhet.	  Låt	  dem	  veta	  att	  ni	  värderar	  deras	  idéer	  kring	  verksamheten	  och	  se	  till	  att	  få	  ta	  del	  
av	  dem.	  På	  detta	  vis	  kommer	  feriearbetarna	  känna	  sig	  värdefulla	  och	  ni	  får	  nya	  tankar	  och	  idéer	  
att	  använda	  er	  av.	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  vi	  konstatera	  att	  vi	  alla	  är	  människor.	  Vi	  har	  våra	  olika	  erfarenheter	  att	  
relatera	  till.	  Att	  möta	  människor	  med	  andra	  tankar,	  idéer	  och	  kunskaper	  ger	  ofta	  de	  allra	  mest	  
spännande	  mötena.	  Så	  vi	  vill	  än	  en	  gång	  passa	  på	  att	  gratulera	  till	  det	  roliga	  jobbet	  som	  
handledare!	  
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Guide	  och	  checklistor	  
Här	  nedan	  har	  vi	  utifrån	  föregående	  kapitel	  sammanställt	  checklistor	  för	  dig	  som	  handledare	  att	  
använda	  dig	  av.	  Alla	  verksamheter	  ser	  ju	  såklart	  olika	  ut	  och	  du	  kanske	  kommer	  på	  helt	  andra	  
saker	  du/ni	  behöver	  förbereda	  eller	  gå	  igenom.	  Därför	  ger	  vi	  under	  varje	  punkt	  utrymme	  för	  dig	  
att	  skriva	  egna	  anteckningar.	  	  

Förberedelser	  
 Innan	  ni	  tar	  kontakt	  med	  arbetsmarknadsenheten	  (AME)	  på	  din	  kommun,	  fundera	  
igenom	  vad	  er	  förening	  vill	  ha	  ut	  av	  ferieperioden.	  
För	  att	  AME	  ska	  ha	  en	  möjlighet	  att	  matcha	  era	  behov	  och	  önskemål	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  ni	  
funderar	  igenom	  vad	  ni	  vill	  ha	  ut	  av	  ferieperioden.	  Varför	  vill	  ni	  ta	  emot	  feriearbetare?	  På	  
vilket	  sätt	  vill	  ni	  att	  de	  ska	  delta	  i	  verksamheten?	  Vilka	  arbetsuppgifter	  kommer	  de	  ha?	  

	  

 Utse	  en	  handledare,	  en	  reserv	  och	  ev.	  ytterligare	  kontaktpersoner	  

	  

 Välkomna	  feriearbetarna!	  
Välkomna	  feriearbetarna	  genom	  att	  t.ex.	  skicka	  ett	  brev,	  ringa	  eller	  kontakta	  dem	  på	  annat	  
sätt	  som	  passar	  er	  verksamhet.	  Gör	  detta	  i	  god	  tid	  innan	  ferieperioden	  startar.	  Presentera	  dig	  
som	  handledare,	  verksamheten,	  arbetstider	  och	  lite	  om	  sommarens	  arbete	  m.m..	  Om	  ni	  har	  
ett	  schema	  klart	  är	  det	  bra	  att	  förmedla	  även	  detta.	  Fundera	  på	  vad	  du	  skulle	  vilja	  få	  för	  
information	  innan	  du	  börjar	  på	  en	  arbetsplats?	  
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 Förbered	  mottagandet	  
Behöver	  feriearbetarna	  något	  skåp	  att	  förvara	  sina	  grejer	  i?	  Arbetskläder	  och	  
namnskylt?	  Hur	  ska	  introduktionen	  ske?	  

	  

 Förbered	  medarbetare	  
Vet	  alla	  medarbetare	  om	  att	  ni	  kommer	  ta	  emot	  feriearbetare	  och	  vad	  deras	  arbetsuppgifter	  i	  
verksamheten	  är?	  Vilka	  är	  viktiga	  att	  informera?	  

	  

 Ta	  reda	  på	  vad	  som	  gäller!	  
Vet	  du	  vad	  som	  gäller	  för	  försäkring	  av	  era	  feriearbetare?	  Vem	  ska	  de	  kontakta	  om	  de	  blir	  
sjuka	  eller	  måste	  vara	  frånvarande	  från	  arbetet	  av	  annan	  anledning.	  Vem	  kontaktar	  du	  om	  det	  
händer	  en	  olycka	  eller	  annan	  incident	  under	  arbetstid?	  Vad	  gäller	  för	  utlåning	  av	  nycklar,	  
säkerhetsutrustning	  och	  annat	  material.	  Ta	  reda	  på	  vad	  som	  gäller	  och	  bestäm	  vilka	  rutiner	  
som	  ska	  förmedlas	  till	  feriearbetarna.	  OBS!	  Du	  vet	  väl	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ni	  har	  
kontaktuppgifter	  till	  feriearbetarnas	  närmaste	  anhöriga	  om	  det	  inträffar	  en	  olycka	  
under	  arbetstid.	  	  
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 Annat	  som	  behöver	  förberedas?	  

	  	  

Mottagande	  och	  fortlöpande	  arbete	  
	   	  

 Introduktion	  
Att	  inleda	  ferieperioden	  med	  en	  introduktion	  av	  något	  slag	  är	  en	  bra	  idé.	  Introduktionen	  ger	  
feriearbetarna	  möjlighet	  att	  få	  bild	  av	  hela	  verksamheten,	  inte	  bara	  den	  del	  där	  de	  själva	  
kommer	  att	  arbeta.	  Det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  sin	  del	  i	  helheten,	  att	  veta	  vilket	  värde	  man	  tillför	  
verksamheten.	  Introduktionen	  ger	  även	  möjlighet	  att	  gå	  igenom	  arbetsuppgifterna	  
feriearbetarna	  kommer	  att	  ha	  under	  sin	  ferieperiod	  liksom	  verksamhetens	  rutiner,	  såsom	  
raster,	  lunch	  och	  om	  ni	  ska	  äta	  tillsammans	  eller	  inte.	  Glöm	  inte	  bort	  säkerhetsrutiner	  och	  
vad	  som	  gäller	  vid	  exempelvis	  brand.	  För	  att	  feriearbetarna	  inte	  ska	  känna	  sig	  vilsna	  är	  det	  
bra	  att	  komma	  överrens	  om	  hur	  ni	  börjar	  och	  avslutar	  varje	  arbetsdag.	  Möts	  ni	  på	  någon	  
speciell	  plats?	  Hur	  hanterar	  ni	  tidrapportering?	  Hur	  gör	  man	  om	  man	  måste	  sjukanmäla	  sig	  
och	  vad	  innebär	  det	  om	  man	  måste	  frånvara?	  

	  
Det	  finns	  många	  sätt	  att	  lägga	  upp	  en	  introduktion	  på.	  Ett	  sätt	  är	  att	  inleda	  ferieperioden	  med	  
en	  utbildningsdag	  där	  feriearbetarna	  får	  en	  möjlighet	  att	  sätta	  sig	  in	  arbetsplatsen,	  genom	  
exempelvis	  en	  rundvandring,	  föredrag	  och	  övningar	  för	  att	  lära	  känna	  varandra.	  Hur	  ger	  ni	  
era	  feriearbetare	  en	  bra	  introduktion	  till	  er	  verksamhet?	   	  
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 Lär	  känna	  varandra	  
Att	  lära	  känna	  varandra	  är	  viktigt	  för	  en	  god	  arbetsmiljö.	  Ta	  en	  fika	  och	  presentera	  er	  för	  
varandra!	  Ta	  reda	  på	  feriearbetarnas	  intressen	  och	  vad	  de	  studerar	  i	  skolan.	  Kanske	  sitter	  de	  
på	  kunskap	  som	  går	  att	  använda	  under	  ferieperioden?	  

	  

 Arbetsuppgifter	  
Arbetsuppgifterna	  kan	  variera	  under	  ferieperioden	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  låta	  genomgången	  av	  
en	  ny	  arbetsuppgift	  ta	  tid.	  Se	  till	  att	  feriearbetarna	  förstår	  varför	  uppgiften	  ska	  utföras	  och	  
vilket	  värde	  den	  har	  i	  verksamheten.	  Om	  uppgiften	  är	  att	  klippa	  gräs	  är	  det	  bra	  att	  veta	  varför	  
det	  är	  viktigt	  att	  platsen	  ser	  vårdad	  ut,	  vad	  det	  har	  för	  betydelse	  för	  besökare	  etc.	  
	  
Se	  till	  att	  feriearbetarna	  även	  vet	  vad	  de	  ska	  göra	  vid	  de	  tillfällen	  då	  det	  är	  lite	  att	  göra	  eller	  
när	  de	  har	  avslutat	  en	  arbetsuppgift.	  Vem	  ska	  de	  prata	  med	  om	  de	  får	  en	  idé	  om	  något	  som	  
kan	  göras	  bättre	  eller	  utvecklas?	  Det	  kan	  vara	  bra	  att	  samla	  ev.	  idéer	  till	  ett	  avtalat	  veckomöte	  
då	  ni	  även	  pratar	  om	  annat	  som	  rör	  feriearbetet.	  

	  
En	  viktig	  del	  i	  de	  flesta	  verksamheter	  är	  bemötandet	  av	  kunder,	  besökare	  m.fl.	  En	  bra	  idé	  är	  
därför	  att	  prata	  kring	  hur	  man	  bör	  möta	  andra	  människor,	  både	  medarbetare	  och	  besökare.	  
Om	  feriearbetarna	  rör	  sig	  ute	  i	  verksamheten	  kan	  det	  hända	  att	  de	  får	  frågor,	  så	  se	  till	  att	  alla	  
vet	  vad	  de	  ska	  svara	  och	  vem	  de	  ska	  hänvisa	  till	  om	  de	  inte	  vet	  svaret	  på	  frågan.	  Hur	  kan	  ni	  
underlätta	  och	  vara	  tydliga?	  Finns	  det	  vanliga	  frågor	  från	  besökare	  som	  brukar	  dyka	  upp	  i	  er	  
verksamhet?	  
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 Feedback	  
Bortsett	  från	  att	  stötta	  feriearbetarna	  är	  det	  bra	  att	  ge	  positiv	  återkoppling	  när	  det	  går	  bra,	  
liksom	  konstruktiv	  kritik	  när	  något	  går	  galet.	  På	  så	  vis	  får	  de	  möjlighet	  att	  utvecklas	  och	  göra	  
jobbet	  bättre	  för	  varje	  dag	  som	  går.	  Kan	  ni	  bygga	  in	  detta	  i	  upplägget	  av	  ferieperioden?	  
Kanske	  som	  en	  punkt	  att	  ta	  upp	  på	  morgon-‐	  eller	  eftermiddagsmötet?	  

	  

 Annat	  som	  är	  bra	  att	  komma	  ihåg?	  	  

	  

Utvärdering	  och	  avtackning	  
	  

 Sista	  dagen	  
Att	  utvärdera	  hur	  ferieperioden	  har	  gått	  är	  bra	  både	  för	  feriearbetarna	  och	  för	  
verksamheten.	  Ta	  en	  stund	  sista	  arbetsdagen	  och	  diskutera	  vad	  som	  har	  varit	  bra,	  mindre	  bra	  
och	  vad	  som	  kan	  utvecklas.	  Vad	  har	  feriearbetarna	  lärt	  sig?	  Är	  det	  kunskap	  de	  kommer	  kunna	  
använda	  även	  utanför	  verksamheten?	  Finns	  det	  intresse	  för	  fortsatt	  engagemang	  i	  
verksamheten?	  Om	  ni	  har	  fått	  en	  bra	  relation	  kanske	  ni	  kan	  fortsätta	  ha	  kontakt	  utifall	  att	  det	  
dyker	  upp	  arbetstillfällen	  eller	  andra	  möjligheter	  till	  samarbete.	  Finns	  det	  något	  framöver	  ni	  
kommer	  behöva	  hjälp	  med?	  Hur	  kan	  ni	  skapa	  en	  mer	  långsiktig	  kontakt?	  
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 Intyg	  och	  diplom	  
Eftersom	  feriepraktiken	  för	  många	  kan	  vara	  en	  av	  de	  första	  kontakterna	  med	  
arbetsmarknaden	  är	  ett	  intyg	  eller	  diplom	  tacksamt	  att	  få.	  Något	  som	  beskriver	  deras	  
arbetsuppgifter	  och	  färdigheter.	  Ju	  mer	  personligt	  desto	  mer	  uppskattat	  och	  användbart.	  
Detta	  är	  något	  som	  är	  lätt	  att	  glömma,	  kan	  du	  förbereda	  en	  mall	  redan	  innan	  ferieperioden?	  

	  

 Avtackning	  
Avsluta	  gärna	  ferieperioden	  med	  en	  fika	  och	  avtackning.	  Överlämna	  intyg/diplom	  och	  kanske	  
något	  minne/present	  från	  verksamheten,	  något	  som	  påminner	  dem	  om	  er.	  Hur	  skulle	  du	  vilja	  
bli	  avtackad	  på	  en	  arbetsplats?	  Vad	  kan	  ni	  hitta	  på	  för	  att	  göra	  ett	  bra	  avslut.	  

	  

 Något	  annat	  som	  är	  bra	  att	  komma	  ihåg?	  	  
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Testa,	  fråga,	  justera…	  
Det	  går	  inte	  att	  göra	  något	  perfekt	  från	  början.	  Har	  ni	  en	  idé	  om	  upplägg	  av	  ferieperioden	  –	  testa!	  
Glöm	  dock	  inte	  bort	  att	  under	  tiden	  be	  om	  feedback	  från	  feriearbetarna.	  Kanske	  är	  det	  något	  
som	  inte	  funkar	  så	  bra?	  Om	  det	  inte	  kan	  justeras	  redan	  under	  ferieperioden	  kan	  det	  vara	  något	  
att	  utveckla	  till	  nästa	  år.	  	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  du	  och	  din	  verksamhet	  nu	  känner	  er	  förberedda	  inför	  mötet	  med	  era	  
feriearbetare.	  	  
	  
	  
Trevlig	  sommar	  och	  lycka	  till!	  
	  


