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I år kommer man kunna söka fem olika feriepraktiker. 
Fyra av dessa är Eda kommun anordnare av och 
den femte anordnas av Ung företagsamhet. 

De fyra som anordnas av Eda kommun är 
- Vanlig feriepraktik 
- Kultursommarjobb 
- Konstsommarjobb 
- Sommarlovsläsare 
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Vanlig feriepraktik: 
Feriepraktik innebär att du erbjuds tre sommarjobbsveckor inom offentlig sektor 
eller inom föreningslivet, i max 90 timmar. 

Syftet med feriepraktiken är att du ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att 
knyta kontakter på arbetsmarknaden. 
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Feriepraktik Som
m

arlovsläsare 

V
ill du som

m
arjobba m

ed att läsa högt för barn som
 är yngre än 

dig, sam
tidigt som

 du gör en insats för deras läsutveckling? M
en 

främ
st, ha ett skoj som

m
arjobb! 
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Jobbet 

-V
älja ut böcker i sam

arbete m
ed bibliotekarie. 

-P
lanera aktiviteter utöver högläsning. 

-G
enom

föra högläsningen och planerade aktiviteter. 

-A
rbetet kom

m
er ske på eller i anslutning till biblioteket. 



 
  

 

Du som läsande förebild 

Du som söker detta jobbet ska vara intresserad av läsning. Du bör 
ha god hand med barn och kunna sätta dig i centrum. Men vi 
kommer långt om du bara är läsintresserad! 
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Kultursommarjobb 
På Eda Kulturskola skulle vi gärna tillsammans med Eda Kommun vilja erbjuda 
kultursommarjobb till ungdomar mellan 16 och 20 år, v. 24-25. 

I projektet får ungdomar under handledning sätta ihop en föreställning utifrån 
sina egna kulturintressen, till exempel musik, dans, drama eller film. Denna 
föreställning spelas under projektperioden på olika platser runt om i Eda 
kommun. Projektets syfte är att ge ungdomar möjlighet att komma ut i arbetslivet 
och samtidigt utvecklas inom sina respektive konstformer, samt att vidare 
synliggöra Eda Kulturskolas arbete i kommunen. 
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FERIEPRAKTIK KONST 

Vill just DU sommarjobba under tre veckor med yngre barn och konst? Men främst att ha ett kul 
sommarjobb. 
Du som söker ska vara intresserad av att måla och/eller teckna. Du behöver också ha god hand med 
barn. 

Skriv en kortfattad presentation av dig och varför du vill ha jobbet. Skicka med två foto av något du 
målat eller tecknat. 

Hör gärna av dig via mejl om du har frågor om jobbet. ann-christin.ronning@eda.se 

mailto:ann-christin.ronning@eda.se
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INui har dui som g1år i ,årskurs 9 och är folkbokförd i Eda k.ommun möjlighe·t att driva eget för1e•tag som 
sommarJobb1I Under tre veckor få1ri du handledning och hjälp av Ung Fön?tagsamhet Värm1iand med att 
spåna ideer och ko'm1ma1igång 1med din verksamhet. Som1marjoblbe1t pågå1ri u1der ··ecka 241 25 och 26,1med 
sta1rit 1måindag 13 juni. Du ar m1öjllig1het au fortsätta driva ditt företag resten av som1marlovet. 

1H ui r går det ·ti IE? 
Du som som1marentre1prenör får ett startkapitaI av komrn1unen på 50 00 !kronor.. Mlå1Iet är at · du ska komma 
1på1en ide som du kan tjäna [pengar pål a I vins · so1m din ide g1enereria1ri är din önl utöve1ri startkapita et och 
från !kommu1nen. Hur 1mycke · pengar vi Il du tijän a il somma1ri1 V1i iko'mmer coacha och hjä1p,a dig att I ä dina 
1må1. 

1H ui r ansöker jagr?' 
1Grundlkravet för att an söka tiill so'm1mairentrf!ip1renör 2022.är aitt du 1miste va1ria 
fo lkbokförd i Eda !kommun och gå i årsku1ris 91• 

An.sök id.ag på www.. 1eda.se! 

Höt'av dig om du har frågor kring Sommarent-reprenör: 

Sofia B,eckman, !Regionchef Ung Få'rieta1gsa1mihet Vä1nm and 
Te·I: 076~555 164,92~ sofia.bec11!cima1n@ungforet:agsa1mihet.se, 
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mailto:ec11!cima1n@ungforet:agsa1mihet.se
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För vanlig Feriepraktik, Feriepraktik Konst och Feriepraktik Sommarlovsläsare 
gäller: 
Tid: Veckorna 24-26, dvs 13 juni – 1 juli 
Lön: 81:-/h. 

För Kultursommarjobb gäller: 
Tid: Veckorna 24-25, dvs 13 juni – 24 juni 
Lön: 81:-/h. 

För Sommarentreprenör: 
Tid: Veckorna 24-26, dvs 13 juni – 1 juli 
Lön: Startkapital 5000:- plus eventuell vinst 

Sista ansökningsdatum för alla: 13:e maj 
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Ansök via E-tjänst
www.eda.se 

http://www.eda.se/


Ansölkan om F'erie1praktik 

12% 

Fe ri epraktik 
Eda komm un erbj1.1der under sommaren 2022 feriepraktik som riktar sig ti ll 1.111gdomar födda 2006. 

Har d1.1 frågor om Feriepraktiken, ring Arbete och integration 0571-180 790 

Nlästa > 
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Min ansökan gäller * 

Feriepraktik (Vanlig Feriepraktik, Kultursommarjobb, Feriepraktik Konst, Sommarlovsläsare) 

0 Sommarentreprenör UF 

Ferieprakrk 

Rangordna vilken/vil ka av dessa du önskar söka: (Enligt 1,2,3,4. Du måste inte rangordna alla, vä lj bara den/ de du vill 
söka.) 

1 * 

-Välj -- V 

-Välj-
Vanlig Feriepraktik 
KtJ Itu rsommarjobb 
Feriepraktik Konst 
Feriepraktik Somma rlovsläsare 

3 

-Välj -- V 

4 

V-Välj --

Eda kommun 
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Period och arbetsplats 

Bekräfta att du kan jobba under periioden Ve.eka 24-26 (13 Juni - 1 Juli)* 

D Ja 

Vilket/vilka av följande områden kan du INTE ta dig till? 0 

D Kopparn 

D Åmotfors 

D Charlottenberg 

Berätta om dig sj!älv! * 

fi 

Har du AM-kort? * 

0 Ja 

0 Nej 

Något som vi behöver veta om? (Tex allergi eller funktionsnedsättning) 
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1Mi11 ansökan gäller * 

0 Feriepraktik (Vanl ig Feriepraktik, Kultursomma.rjobb, Fe riepraktik Ko nst, Sommarlovsl,äsaJe) 

@ Sommarentreprenör UIF 

So,mmarllovsentreprenör 

IBes~riv varfö du vill bli sommarent1reprenör * 

IBesklFiv ,din företagside * 
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