
Under feriepraktiken
Rutiner

När man är ny på en arbetsplats är det viktigt att man 
känner till arbetsplatsens rutiner. 

• Be därför din handledare att beskriva en typisk
arbetsdag och de rutiner som finns. Det är viktigt
att du får information om riskerna på arbetsplatsen
och säkerhetsrutinerna som gäller.

Din skyldighet som feriepraktikant
• Du som feriepraktiserar har vissa skyldigheter.

Bland annat ska du respektera arbetstider och
regler som arbetsplatsen har, följa instruktioner, ha
ett trevligt bemötande och vårdat språk, samt höra
av dig till din handledare om du blir sjuk.

• Ta ditt jobb på allvar och gör ditt bästa. Det du
presterar kommer att bli en värdefull merit för dig.

UNDER



Första arbetsdagen
• Din första arbetsdag blir du introducerad på

arbetsplatsen av din handledare.
• Du får en rundvandring i lokalerna och reda på mer

om din arbetsplats, dina arbetsuppgifter samt vad
som gäller för lunch och rast.

• Du blir också presenterad för övriga medarbetare.

Arbetsuppgifter: Du kommer att få instruktioner om vad du 
ska göra och hur du ska göra det. 

• Tänk på att din handledare är ett stöd för dig på
arbetsplatsen.

• Var inte rädd för att be om hjälp och ställa frågor om
det är något du undrar över!

Vissa arbetsuppgifter får inte utföras av unga under 18 år, 
till exempel hantering av pengar, tunga lyft, arbete med 
hälsofarliga ämnen och maskiner. Om du känner dig 
osäker på om arbetsuppgifterna är lämpliga för dig, kan du 
alltid höra av dig till oss. 

Mer information om arbetsmiljöregler för minderåriga finns 
på Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/ 
arbetsmiljoarbeteochinspektioner/arbetsgivarens
ansvarforarbetsmiljon/forarbetsgivaretillungai
arbetslivet/ arbetsuppgifterforminderariga/

Fyll i din tidrapport (tjänstgöringsrapport) varje dag. 

UNDER



Arbetstid och frånvaro

UNDER

• Arbetstiderna bestäms av din handledare.

• Arbetet ska utföras på dagtid, 6 timmar per dag 
under en treveckorsperiod. Din anställning varar 
totalt 90 timmar, det vill säga 15 arbetsdagar. 
Lunch räknas inte in i den arbetade tiden. Du har 
rätt till 30 minuters sammanhängande lunchrast 
under arbetsdagen.

• För övriga raster gäller arbetsplatsens rutiner. Ta 
reda på om du ska ta med egen lunch.

• Om du blir sjuk ska du kontakta din handledare eller 
arbetsplats för att anmäla din sjukfrånvaro. Det ska 
du göra direkt på morgonen första sjukdagen.

• Ledighet eller semester beviljas inte under 
feriepraktikperioden.

Resa till jobbet 
Resor till och från jobbet står du själv för.
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