
  1(2) 
 

KAN NI TA EMOT EN SOMMARPRAKTIKANT 

I ER VERKSAMHET I SOMMAR? 

              

   

Postadress Hemsida Telefon Org nr  

Staffanstorps kommun www.staffanstorp.se 046-25 12 88 212000-1017 

Sommarpraktik  E-mail   

245 80 STAFFANSTORP sommarpraktik@staffanstorp.se   

 

Information till arbetsplatsen – Sommarpraktik 2023 
 

 

2022 hade Sommarpraktikprojektet i Staffanstorps kommun ca 250 ungdomar som sökte 

praktik. 

En praktikplats ger ungdomar en möjlighet att tjäna egna pengar och en introduktion till arbetslivet. 

Eftersom de kommunala platserna inte räcker till ber vi dig och ditt företag att ta emot en eller flera 

ungdomar under tre veckor. De olika praktikperioderna finns på nästa sida. 

 

Vad kan ungdomarna erbjuda? 

Ni får chansen att handleda och lära känna en eller flera ungdomar under några sommarveckor. De kan 

bidra med nya idéer, ett par extra händer och sätta guldkant på er verksamhet. 

Tänk på att praktikanten inte får ersätta ordinarie personal eller själv ha ansvar för någon verksamhet. 

Handledare måste finnas. 

 

Vad kan Sommarpraktik erbjuda? 

De ungdomar som får praktik via Sommarpraktik får ersättning och har olycksfallsförsäkring genom 

Staffanstorps kommun.  

Vi på Sommarpraktik finns tillgängliga hela sommaren för att svara på frågor och stötta er och 

ungdomarna med administration eller om något problem uppstår. Vårt journummer är 046-25 11 70. 

Hur söker ungdomarna till Sommarpraktik?  

Ungdomarna ansöker om Sommarpraktik mellan 7 mars – 21 mars 2023.  

För att få möjlighet till en praktikplats ska ungdomarna   

• vara födda 2007 eller 2006 (i första hand) 

• vara folkbokförda i Staffanstorp kommun 

• ansöka senast 21 mars 

• lämna in utdrag ur belastningsregistret om de önskar praktisera där det vistas barn på 

arbetsplatsen 
 

 

 

 

 

Eftersom kommunen är arbetsgivare måste alla arbetsplatser godkännas av Sommarpraktik, och alla 

avtal kommer att skrivas genom oss. 

 

Vid eventuella frågor kontakta  

Anne Björcke 046 -25 12 88  

Anne.bjorcke@staffanstorp.se 

 

Eller besök kommunens webbplats http://staffanstorp.se/arbetsliv/sommarpraktik/ 
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KAN NI TA EMOT EN SOMMARPRAKTIKANT 

I ER VERKSAMHET I SOMMAR? 

              

 

 
 

Postadress Hemsida Telefon Org nr  

Staffanstorps kommun www.staffanstorp.se 046-25 12 88 212000-1017 

Sommarpraktik  E-mail   

245 80 STAFFANSTORP sommarpraktik@staffanstorp.se   
 

Har din verksamhet möjlighet att ta emot en eller flera sommarpraktikanter 2023? 
 

Precis som tidigare år kommer Staffanstorps kommun att erbjuda sommarpraktik till våra ungdomar i 

kommunen. I första hand är det ungdomarna födda 2007 som prioriteras, men även de som är födda 

2006 och 2005 kan komma i fråga.  

Intresset för sommarpraktikplatser är stort och så är även behovet. Vi är därför tacksamma om din 

verksamhet har möjlighet att ta emot någon eller några under sommarens tre perioder. 

 

Fyll i hur många din verksamhet har möjlighet att ta emot i de olika perioderna: 

 

Period 1 19 juni -7 juli (14 arbetsdagar) Antal ungdomar………… 

 

 

Period 2 10 juli - 28 juli (15 arbetsdagar)  Antal ungdomar………… 

 

 

Period 3 31 juli - 15 augusti (12 arbetsdagar)  Antal ungdomar………… 

 

Företag………………………………………………………………….. 

 

Org. Nr. ………………………………………………………………… 

 

Typ av arbetsuppgifter: ………………………………………………… 

 

Kontaktperson…………………………………………………………... 

 

Mailadress:…………………………………………………………… 

 

Telefon:……………………….. 

 

Fyll i blanketten och skicka in den snarast (eller gärna innan den 21 februari 2023) till:  

 

Staffanstorps kommun  

Utbildningsförvaltningen, Sommarpraktik  

Att. Anne Björcke 

Torget 1 

245 80  Staffanstorp 

 

Eller maila till mig på anne.bjorcke@staffanstorp.se  

 

Tack på förhand! 

Vänligen 

Anne Björcke, avdelningschef på utbildningsförvaltningen 


