
DECEMBER-JANUARI
Ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten på 
din kommun och anmäl intresse av att ta 
emot feriearbetare. 
Det är viktigt att vara ute i god tid och tänk på 
att gå igenom upplägget på er ferieperiod och 
ställ frågor! Hur många feriearbetare får/kan du 
ta emot? Vilka arbetsuppgifter ska era 
feriearbetare ha? Hur är ferieperioden upplagd 
i er kommun? Ofta går det att vara �exibel 
kring detta. Hur matchas feriearbetare med 
respektive arbetsplats? Går det att dela 
feriearbetare med någon annan förening eller 
arbetsplats inom kommunen? 

MARS-MAJ
Unga i din kommun ansöker om ett feriearbete. 
Det gör man antingen på webben eller genom att lämna 
in en blankett. Ofta får ungdomarna önska vilken 
arbetsplats de vill vara på eller vilket arbetsområde de 
vill jobba inom.  I vissa kommuner lottar man ut vem 
som ska jobba på vilken arbetsplats, medan man i andra 
försöker att matcha person och plats. Kolla upp hur det 
funkar i er kommun! Förbered er genom att läsa igenom 
“Handledarguiden”.

MAJ-JUNI
Ungdomarna får sina 
feriearbetsplatser tilldelade. 
Ofta behöver du som arbetsgivare ta 
en kontakt där du ger feriearbetarna 
praktiska instruktioner gällande deras 
arbetsperiod. Samtala med 
Arbetsmarknadsenheten om vad som 
sker om någon hoppar av. Genomför 
en introduktionsdag med stöd i 
“Handledarguiden” och ”Feriemappen”.

JUNI-AUGUSTI
Feriearbetarna är på plats hos er. 
Alla arbetsgivare måste ha utsett en handledare 
på plats som kan guida feriearbetarna genom 
sin ferieperiod. Om något inte fungerar under 
ferieperioden är det viktigt att ta kontakt med 
Arbetsmarknadsenheten på din kommun direkt. 
Då �nns det chans att lösa problemet och både 
ni och feriearbetaren/feriearbetarna kan få en 
bra ferieperiod. 

SEPTEMBER-DECEMBER
Utvärdera, utveckla och planera.
Hur gick sommarens arbete? Vad 
fungerade bra och vad fungerade sämre? 
Hur kan ni utveckla nästa års ferieperiod? 
Tänk på att det kan vara bra att ta en tidig 
kontakt med Arbetsmarknadsenheten, så 
varför inte redan nu? 
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 Så här gör man!


