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FERIEPRAKTIK 2019
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Ansökan för ungdomar i gymnasiesärskola

Om du vill söka feriepraktik och går i grund- eller
gymnasiesärskola, ansöker du genom att fylla i denna blankett.
Elever i särskolan har förtur till de platser som erbjuds.Varje
inkommen ansökan bedöms separat. Du kan endast tilldelas
en plats och en period. Blanketten ska vara oss tillhanda
senast den 20/3.
Obs! Blanketten måste postas eller lämnas personligen.Vi
kan inte emot den på e-mail enligt personuppgiftsregler.

Skickas till
Gymnasieavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge
Frågor?
Kontakta, handläggare Caroline Lilliestråle tel: 08-535 360 47 eller
feriepraktik@huddinge.se

Personuppgifter

Ef ternamn, f örnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Gatuadress (gata, box, etc.)

Postnummer

Telef onnummer där jag kan nås

E-post

Ort

Nuv arande skola

Behov av hjälp/anpassning på f eriepraktikplatsen?

Kontaktuppgifter till förälder/vårdnadshavare
Ef ternamn, f örnamn

Telef onnummer till f örälder/v årdnadshav are

Praktikperioder 2019
Ange gärna så många perioder som möjligt.
Period 1, 17 juni -5 juli
Period 2, 8 juli -26 juli
Period 3, 29 juli -16 augusti

Önskar praktisera inom
Ange gärna så många olika v al som möjligt när du v äljer arbetsområden..
Förskola/skola
Äldreomsorg
Parkf örv altning
Kultur och f ritid
Unga f ör-orten Flemingsberg
Unga f ör-orten Skogår

Unga f ör-orten Vårby
Entreprenörskap
Sång och musik
Gatumusik
Sång och musik
Idrott, Krav att du måste v ara medlem i den f örening som du söker till
Förening

Är det några arbetsuppgif ter som du inte kan utf öra?
Kan du arbeta i genomsnitt 6/tim per dag?
Ja
Nej

BUF-GY-0526.190222

Datum

Namnteckning

Huddinge kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inom barn- och utbildningsförvaltningen är
förskolenämnden, grundskolenämnden respektive gymnasienämnden ansvariga för att personuppgifter behandlas och skyddas i
enlighet med förordningen. Mer information finns på huddinge.se/gdpr.
Blanketten ska vara inkommen senast den 20 mars 2019.

POST ADRESS

BESÖKSADRESS

T ELEFON OCH T ELEFAX

WEBB OCH E-POST

ORGANISAT IONSNR

Gy mnasieav delningen
141 85 Huddinge

Gy mnasietorget 1, 3 tr.
Huddinge

08-535 300 00
08-535 360 03

www.huddinge.se
barn-utbildning@huddinge.se

212000-0068

