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Vad kul att du ska praktisera!
För att du ska få en lyckad praktik är det viktigt att du läser
igenom praktikantguiden. Den hjälper dig innan, under och efter
– så att din praktik blir så bra som möjligt. Stort lycka till!
I utskicket du fått med denna folder kommer även information
om din praktikplats, blanketten ”Överenskommelse om praktik”,
en praktikknapp du ska ha på dig under praktiken samt ett
praktikintyg. På intyget kan din handledare skriva vilka
praktikuppgifter du haft och ett omdöme. Intyget kan du sedan
använda som en referens att visa upp för arbetsgivare, när du
söker jobb.

KONTAKT
Vi på Ung i sommar finns för dig om du behöver hjälp eller har
frågor om din praktik! Kontakta oss alltid om det skulle uppstå
situationer på din praktikplats som du inte kan hantera själv.
Telefon vardagar, klockan 10–12:

040-34 23 23

E-post: 				

ungisommar@malmo.se

Läs gärna mer under Frågor & svar på vår hemsida:
malmo.se/ungisommar

AVTAL OCH ANSVAR
Överenskommelse om praktik
Du måste fylla i, skriva under och skicka in blanketten
Överenskommelse om praktik för att kunna påbörja din
praktik och för att få ersättningen som Malmö stad betalar
till Ung i sommars praktikanter. Överenskommelsen är ett
sorts anställningsavtal och är därför ett viktigt dokument
som du kan spara för att visa upp för arbetsförmedling
eller arbetsgivare i framtiden.

Ersättning
• Om du inte har ett bankkonto ska du skaffa ett i god
tid innan praktiken börjar. För att hämta ut pengarna
behöver du en giltig legitimation. (Har du ingen
legitimation kan du skaffa det hos polisen – det tar
5–6 veckor innan du får hem den.
• Har du ett bankkonto får du ersättningen där. Tillhör ditt
konto en annan bank än Swedbank ska du kontakta samt
anmäla ditt kontonummer till Swedbank.
• När du har avslutat praktiken och din praktikplats har
skickat timrapporten till oss tar det 4–8 veckor innan
pengarna betalas ut.
• Behöver du betala skatt när du praktiserar? Besök sidan
skatteverket.se och kontrollera hur mycket du får tjäna i år
genom att söka efter blanketten Intyg för utbetalning av

lön utan skatteavdrag (SKV 434). Om du tjänar mindre än
den angivna summan: Skriv ut blanketten, fyll i och skriv
under den. Skicka blanketten till denna adress:
Malmö stad, HR-service, Baltzarsgatan 4, 205 80 Malmö.

• Kommer du tjäna mer än den angivna summan? Läs mer
på skatteverket.se om Jämkning för skolungdom och
studerande. Skicka intyget till Skatteverket. Ett beslut
kommer att skickas hem till dig – skicka det vidare till
denna adress:
Malmö stad, HR-service, Baltzarsgatan 4, 205 80 Malmö

Belastningsregister
• Är du mer än 15 år och ska praktisera inom områdena
Barn & Unga eller Förening & Fritid? Då måste du beställa
hem ett utdrag från belastningsregistret och ge det till din
handledare. För att få ett utdrag måste du fylla i och skriva
under en blankett som du antingen hämtar från polisens
eller Ung i sommars hemsida. Efter det skickar du
blanketten till polisen. Tänk på att det kan ta upp till en
månad att få hem utdraget, så gör det i god tid.
Om du inte har utdraget så får du inte påbörja din praktik!
Utdraget visar om du är dömd för något tidigare brott
som är olämpligt om man ska arbeta med barn. Enligt

Skollagen (2010:800) ska du lämna utdraget till din
handledare som får göra en kopia eller en tjänsteanteckning för att kunna intyga att lagen har följts.

Arbetstid
• De flesta platser har 6 timmars praktik, om inte annat
anges. Rasten på 30 minuter är obetald. (Om du börjar
praktisera klockan 09.00 så slutar du klockan 15.30.)
• Du börjar tidigast klockan 06.00 och slutar senast
klockan 20.00. (Du får inte praktisera på helger.)
• Du får praktisera max 120 timmar under din praktik.
Malmö stad betalar inte ut för fler timmar. Din handledare
ansvarar för att timrapportera och skicka in underlaget till
Ung i sommar i tid.
• Du ska alltid meddela frånvaro till din handledare. Ingen
ersättning betalas ut för de timmar du är frånvarande.
Ibland finns det möjlighet att praktisera en extra dag för
att ta igen förlorad tid. Kom överens med din handledare
om vad som gäller hos dem.

Arbetsmiljö
Du har rätt till en bra arbetsmiljö på din praktikplats.
Oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionsvariation,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
ska alla erbjudas samma möjligheter.

• Blanketten Riskbedömning har skickats till din
handledare. Du och din handledare fyller i blanketten
tillsammans efter att ni kommit överens om vilka
praktikuppgifter du får och inte får göra.
• I Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar
arbeta kan du läsa mer om dina rättigheter. Du hittar den
på Ung i sommars hemsida.
• Du som praktiserar har rätt till en tydlig introduktion på
din praktikplats, att alltid ha en handledare tillgänglig och
du får inte utföra riskfyllda uppgifter.
• När du praktiserar är du olycksfallsförsäkrad via Malmö
stad. Försäkringen hjälper dig om du skadar dig på
praktikplatsen. Var rädd om dina personliga saker som
mobil, kläder eller smycken – försäkringen täcker inte
sådant!
• Som en sista del av din praktik får du en länk till
Ung i sommars enkät, där du kan utvärdera din praktikupplevelse.

REGLER OCH TIPS TILL DIG SOM
SKA PRAKTISERA
Praktikregler
För att praktiken ska bli så bra som möjligt är det viktigt att
du följer våra praktikregler – gör du inte det så har vi rätt
att avbryta din praktik. Din praktikplats och Ung i sommar
har kommit överens om att du som praktiserar ska:
• Aktivt delta i praktikuppgifterna och visa intresse för din
praktik.
• Passa tider – det är inte okej att komma försent.
• Meddela din handledare i god tid om du är sjuk.
• Låta bli att använda din mobiltelefon under praktiken.

Tips på förberedelser innan din praktikstart
• Ring din handledare för att presentera dig.
• Ta reda på var din praktikplats ligger.
• Ta reda på dina praktiktider.
• Kolla upp om du behöver ha matlåda med dig.
• Se till att ha oömma kläder och sköna skor till praktiken.
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