Feriejobb – exempel på satsningar 2014

Här kommer några exempel på hur kommuner förbereder sig inför årets
feriejobbssäsong:

Västerås stad
Kontakt: Göran Thunberg
Kontaktuppgifter: tfn 021-39 17 47, goran.thunberg@vasteras.se
Västerås erbjuder cirka 1300 feriepraktikplatser samt 100 platser för
sommarlovsentreprenörer. Målet är att alla gymnasieelever ska få möjligheten till ett
jobb någon gång under gymnasiet. Feriepraktiken ska matcha den linje eleverna går,
till exempel läser de vård och omsorg ska praktiken vara inom området.
Västerås stad har ett långsiktigt perspektiv och har gjort särskilda satsningar för att
locka tekniskt intresserade då efterfrågan på ingenjörer i framtiden kommer vara stor.
Till exempel har Västerås stad ett samarbete med Mälardalens högskola och
Automation Region som heter ”Hello World!” och riktar sig till gymnasietjejer som är
intresserade av design, programmering och kommunikation. Ett annat projekt är
”Expectrum”, en verksamhet som i samverkan med företag har innovation och teknik i
fokus. Tillsammans med företag utvecklar ungdomar tekniska och
marknadsföringsmässiga lösningar för olika produkter som har ungdomar som
målgrupp.
Förutom det erbjuder Västerås stad praktik som sommarlovsentreprenör där ungdomar
får utveckla egna affärsidéer och starta företag under sommaren.
200 av praktikplatserna går till elever som inte lyckats fullfölja sina studier och går ut
gymnasiet utan grundläggande behörighet. De erbjuds vägledning med
klassrumspraktik. Syftet är att de ska få en tydlig handlingsplan mot studier eller
arbete.

Ovanåkers kommun
Kontakt: Björn Ingesson
Kontaktuppgifter: tfn 0271-571 72, 070-675 00 45, bjorn.ingesson@ovanaker.se

Förra året bytte Ovanåkers kommun ut feriejobbsuppgiften ogräsrensning mot att
anställa aktivitetsledare med uppgift att planera och utföra olika evenemang.
Ungdomarnas inflytande blev en succé vilket har resulterat i att budgeten för 2014 har
gått från 400 000 till 1 miljon. Den lilla kommunen kommer nu att tillhandahålla cirka
100 feriejobb (dubbelt så mycket som föregående år). De ska fortsätta i samma spår
som förra året och utöver detta även satsa på att nyetablerade svenskar får ett feriejobb
där de via sina kollegor får möjligheten att lära sig svenska.

Botkyrka kommun
Kontakt: Azra Jahic Koordinator för sommarjobb i Botkyrka
Kontaktuppgifter: tfn 08-530 619 40, azra.jahic@botkyrka.se
Botkyrka kommun har som ambition att erbjuda alla ungdomar 16-18 år ett feriejobb.
Strategin för i år var att tidigarelägga ansökningsprocessen till februari istället för i
mars, för att hinna skaffa feriejobb åt alla som vill. Jobb erbjuds bland annat inom
journalistik, TV/Film- och radioproduktion. Kommunen har även i år ett nytt
samarbete med Botkyrkas Konsthall; ”Vi tar plats i Botkyrka”, där några ungdomar
får möjligheten att bland annat åka till Venedig och arbeta med att skapa konst, fota,
skriva och blogga.
För att nå ut med information om feriejobben har kommunen bland annat annonserat i
lokalpressen, affischerat, informerat muntligt ute på skolor, samt använt sociala
medier. Ungdomarna kan enkelt få både kontakt och information via kommunens
webbplats ”Sommarjobb i Botkyrka”. På webbplatsen finns länkar till andra kanaler
som Instagram, blogg och Facebook. Precis som i fjol ungdomarna att driva bloggen
och Instagramkontot @Botkyrkasommar, och bland annat skriva om hur andra
ungdomar i kommunen upplever sina feriejobb.

Jönköpings kommun
Kontakt: Radmila Dimic
Kontaktuppgifter: tfn 036-10 73 03, radmila.dimic@jonkoping.se
Jönköpings kommun har som ambition att alla som söker ska få ett feriejobb.
Kommunen har 3200 behöriga ungdomar och räknar med att hälften kommer att söka
och har resurser därefter. Till exempel erbjuder kommunen feriejobb inom streetdance, sång och teater som avslutas med en liten turné med förställningar runt om i
Jönköping.

Kommunen försöker också bryta de könsroller som finns i arbetslivet genom att till
exempel erbjuda tjejer jobb i vaktmästeriet och killar inom äldreomsorg. Normarbetet
påbörjades redan förra året när kommunen ringde runt till de cirka 100 elever som
sökte jobb utan önskemål på vilken typ av tjänst och föreslog mindre traditionella
jobb. I år ser kommunen en attitydförändring och hittills en jämnare fördelning mellan
killar och tjejer inom samtliga jobbkategorier. Vid ansökningsprocessen får eleverna
välja tre olika jobb och av deras önskemål kommer det val som bryter könsnormen att
prioriteras.

Luleå kommun
Kontaktperson: Lennart Renberg
Kontaktuppgifter: tfn0920-45 30 94, Lennart.renberg@ams.lulea.se
Luleå kommun erbjuder samtliga elever feriejobb från och med årskurs nio till andra
ring på gymnasiet. Utbudet är stort och ungdomarna erbjuds alltifrån parkarbete till
IT- och samhällsprojekt. IT projektet är ett samarbete som kommunen har med Tieto i
förhoppningen att unga väljer att utbilda sig inom området i framtiden då ITkompetensen efterfrågas. Samhällsbyggnadsprojektet är ett samarbete mellan
kommunen, Kompetensförsörjning Inom Anläggningsbranschen (KIA)och Luleå
Tekniska Universitet (LTU), där elever kommer undersöka stadens olika delar och
komma med förslag på hur deras stad kan förbättras.
Likaså har Luleå kommun valt att erbjuda 30 gruppledartjänster till de som redan gått
ut gymnasiet. Tanken är att gruppledarna ska driva och ansvara för de olika
ungdomsprojekten. De som söker genomgår rekrytering och utbildning blir sedan
gruppledare för parkarbetare, IT-projekt eller samhällsbyggnadsprojektet.

Sammanfattningar
Västerås stad
I Västerås görs särskilda satsningar för att locka tekniskt intresserade ungdomar då
efterfrågan på ingenjörer kommer att vara stor i framtiden. T.ex. ”Hello World!” som
riktar sig till gymnasietjejer intresserade av design, programmering och
kommunikation. Likaså uppmuntras entreprenörskap och gymnasieelever får utveckla
egna idéer och starta företag under sommaren.

Ovanåkers kommun
Ovanåkers ungdomar fick ett stort inflytande på politikerna förra året och i och med
det har budgeten för feriejobben ökat från 400 000 till 1 miljon. I år kan de erbjuda
dubbelt så många jobb och tanken är att fortsätta i samma spår som förra året samt
satsa på att nyetablerade svenskar får möjlighet till jobb.

Botkyrka kommun
Botkyrka kommun har varit flitiga med sin kommunikation och utöver att de bland
annat annonserat i lokaltidningen och informerat om feriejobben i skolorna arbetar
kommunen aktivt med sociala medier. Botkyrka kommun har både Facebook, Twitter
och en egen blogg som möjliggör en god kontakt med ungdomarna.

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun fortsätter att bryta mot könsnormerna genom att förespråka att
tjejer jobbar med mansdominerande yrken och killar med kvinnodominerande.
Kommunen erbjuder en stor variation av feriejobb som till exempel street-dance, sång
och teater som kommer avslutas med en turné runt om i Jönköping.

Luleå kommun
Luleå har ett stort utbud av fereijobb, bland annat har elever möjligheten att få delta i
olika IT- och samhällsprojekt. För att driva dessa projekt framåt har kommunen valt
att anställa gruppledare i tjugoårsåldern. Tillsammans kommer de unga vuxna bland
annat att undersöka Luleå som stad och komma fram till förbättringsförslag för hur
Luleå kan utvecklas och bli ännu bättre.

