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Din första arbetsdag
Det första du behöver göra är att ringa din
kontaktperson. Tänk på att ringa under kontorstid
(8:00 - 15:30). Presentera dig och förklara att du
blivit tilldelad feriearbete från Ale kommun.
Fråga vilken tid du börjar första dagen och om du
ska ta med egen lunch. Fråga vilken klädsel som
gäller och hur du tar dig till ditt arbete.
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Arbetstider
Dina arbetstider kan variera från plats till plats, men
överstiger aldrig 8 timmar per dag. En vanlig period
gäller 5 timmar om dagen i tre veckor. Du har
minst en halvtimmes obetald rast varje dag.
Du får lön från kommunen för totalt 75
timmar, inte mer. Har du annat arbete under din
ferieperiod, måste du anmäla detta till oss!
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Resor och försäkring
Mat och resor till och från arbetet står du för själv.
Planera din resa i god tid! Resor inom arbetet står
din arbetsplats för. På vissa arbetsplatser finns
arbetskläder att låna.
Du är försäkrad på din arbetsplats, både om en
skada skulle uppstå på dig eller på din arbetsplats.
Händer det något är det viktigt att vi meddelas om
detta så tidigt som möjligt.
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Lön
Grattis, din lön är en av de högsta för feriearbetare i
landet! Du får betalt 70 kronor per timme plus 12%
semesterersättning.
Lönen utbetalas via Swedbank. Du som inte har
Swedbank kommer få löneutbetalningen på en
check. Löser du in checken dras en avgift. För
att undvika detta kan du besöka Swedbank och
be de sätta in din lön på ett annat konto. Skriv
inga kontonummer på din närvaroblankett, vår
utbetalning går via Swedbank!
Din lön utbetalas i efterskott den 27:e varje månad.
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Ansvar
på arbetsplatsen
Det här kanske är ditt första jobb
och det kan eventuellt leda till annan
anställning i framtiden, så tänk på att
göra ett gott intryck!
För att få mer information om hur
feriejobb i kommunen fungerar
uppmanas du att gå in på
www.kommunkursen.se

Din mobiltelefon skall vara avstängd under
arbetsdagen. Mobilen använder du endast på din
rast, om inget annat anges.
Se till att du kommer i tid och klär dig lämpligt.
Tänk på att du är en representant på din arbetsplats.
Arbetsplatsen förväntar sig att du är aktiv i ditt
arbete, ställer frågor och tar initiativ.
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Närvaro- och
utvärderingsblanketter
Närvaroblanketter finns på din arbetsplats. Dessa
fyller handledaren i, men det är viktigt att du själv
skriver under. Du betalar ingen skatt om du inte
kommer tjäna mer än 18.738:- under hela 2016.
Vi vill gärna att du fyller i en utvärdering av ditt
feriearbete. Den är anonym, och vill du inte lämna
den till din handledare kan du lämna den direkt till
oss på AME.
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Sjukdom och ledighet
Behöver du vara ledig frågar du din handledare eller
kontaktperson.
Blir du sjuk utgår ingen sjuklön. Glöm inte att
anmäla sjukdom till din handledare samma dag!
Kolla med din handledare om det finns utrymme
för dig att jobba in den tid du är borta, exempelvis
genom att jobba längre dagar.
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Problem på arbetsplatsen
Upplever du problem på din arbetsplats ska
du i första hand tala med din handledare eller
kontaktperson. Fungerar inte det, ska du ta kontakt
med oss så ska vi försöka lösa det. Fungerar det
fortfarande inte avslutar vi ditt feriearbete och du
får endast lön för det du arbetat. Du kan inte byta
din placering under pågående period.
Har du frågor kan du också ställa dessa anonymt på
Fackets hjälptelefon: 020-56 00 56
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Belastningsregister
Har du hamnat på en förskola, skola, eller annat
arbete i anslutning till detta (ex. vaktmästeri
på skola, arbete i skolkök etc) måste du visa
ett utdrag ur belastningsregistret, annars
riskerar du att förlora ditt feriearbete. Utdraget
beställer du på Polisens hemsida och skickar in.
Handläggningstiden är ca 2 veckor. Sedan visar du
upp detta för kontaktpersonen på din arbetsplats
på första arbetsdagen! Du som behöver uppvisa
ett utdrag har fått information om detta i din
arbetsbeskrivning
Utdraget är personligt och det kan du behålla i ett
år. Enligt skolverket finns inga krav på att du måste
visa upp utdraget i oöppnat kuvert.
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För mer information kontakta oss
Ale kommun
Arbetsmarknadsenheten, AME
Besöksadress:
Norra Klöverstigen 4-6, Nödinge
Kontaktpersoner ferieadministration
Camilla Alverby
Michael Gabris
Telefon: 0303 - 33 00 00
E-post: feriearbete@ale.se
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