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Ansökan för ungdomar i gymnasiesärskola

Om du går i grund- eller gymnasiesärskola och vill söka
feriepraktik anmäler du dig genom att fylla i denna blankett.
Varje inkommen ansökan bedöms separat men elever i
särskolan har förtur till de platser som erbjuds. Du kan endast
tilldelas en plats och en period. Ansökningstiden är 15 feb –
16 mars och blanketten ska vara oss tillhanda senast den
22 mars.
Obs! Blanketten måste postas eller lämnas personligen. På
grund av personuppgiftsreglerna kan vi inte ta emot den
med e-post.

Skickas till
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen / Feriepraktiken
Arbetsmarknadsenheten
Att: Caroline Lilliestråle
141 85 Huddinge
Frågor?
Kontakta Koordinator Caroline Lilliestråle tel: 08-535 360 47 eller
feriepraktik@huddinge.se

Personuppgifter
Efternamn, förnamn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Gatuadress (gata, box, etc.)

Postnummer

Telefonnummer där jag kan nås

E-post

Ort

Nuvarande skola

Kontaktuppgifter till förälder/vårdnadshavare
Efternamn, förnamn

Telefonnummer förälder/vårdnadshavare

E-postadress förälder/vårdnadshavare

Praktikperioder 2021
Ange gärna så många perioder som möjligt.
Period 1, 14 juni – 2 juli

Period 2, 5 juli – 23 juli

Period 3, 26 juli – 13 augusti

Geografiskt område
Ange gärna så många områden som möjligt.
Flemingsberg
Segeltorp
Sjödalen/Fullersta

Skogås

Stuvsta/Snättringe

Trångsund

Vårby

Annat område

Önskar praktisera inom:
Ange gärna så många arbetsområden som möjligt.
Entreprenörskap
Feriemusiker
Idrott
Annat
Ange vad
Är du medlem i någon idrottsförening?
Om ja, vilken?

Förskola/skola
Äldreomsorg
Parkförvaltning
Kultur och fritid
Unga för orten - Flemingsberg
Unga för orten - Skogås
Unga för orten - Vårby
Vilka behov av hjälp eller anpassning på feriepraktikplatsen har du?

Kan du arbeta i genomsnitt 6 timmar per dag?
Ja
Nej

GAF-AOF-0001-191127

Datum

Är det några arbetsuppgifter som du inte kan utföra?

Namnteckning

Dina personuppgifter behandlas av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om Huddinge kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter på huddinge.se/gdpr
Blanketten ska vara oss tillhanda senast den 22 mars 2021.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

WEBB OCH E-POST

ORGANISATIONSNR

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
141 85 Huddinge

Lunastigen 7
Huddinge

08-535 300 00
08-535 360 47

www.huddinge.se
feriepraktik@huddinge.se

212000-0068

