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Nämnden har tagit del av Rapport feriepraktiken 2020.

Sammanfattning
Den 26 november 2019 fastställde gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
riktlinjerna för 2020-års feriepraktik för ungdomar i Huddinge kommun. Inga
stora förändringar har gjorts sedan föregående år, både upplägg och innehåll är i
stort sett detsamma. Samtidigt är 2020 ett mycket annorlunda år i och med covid19 och feriepraktiken har liksom alla andra verksamheter påverkats, framförallt i
antalet praktikplatser som minskade.
Intresset för att göra feriepraktik har i år varit stort och 926 behöriga ansökningar
inkom och vi kunde erbjuda 591 ungdomar en praktikplats vilket vi är nöjda med
efter omständigheterna. Av dem genomförde 478 sin feriepraktik.

Beskrivning av ärendet
Innehållet i feriepraktiken 2020 är i stort sett detsamma som erbjöds 2019.
Feriepraktiken pågår under tre perioder och med en stor bredd av platser där
merparten utgörs av våra kommunala verksamheter inom förskola, skola,
äldreomsorg och natur och byggnad. En del förändringar har skett som att Mitt
143 festivalen i Vårby ersattes av en Talangjakt och en Digital Fritidsgård på
grund av pandemin.

Förvaltningens synpunkter
Intresset från ungdomarna att göra praktik har varit stort och gensvaret från våra
olika verksamheter att ta emot feriepraktikanter har också varit positivt. Tyvärr
har vi trots detta inte kunnat erbjuda alla som sökt en praktikplats.
Det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla och förbättra feriepraktiken och
under året har vi identifierat ett antal punkter vi måste arbeta med. Framförallt
gäller detta följande:

HUDDINGE KOMMUN
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1) Utveckla och förenkla hemsidan för feriepraktik så att den passar och blir
mer tilltalande för målgruppen ungdomar.
2) Se över möjligheten att även kunna erbjuda arbetsplatserna att kunna
rapportera in praktikanternas arbetade tider, så kallade tidrapporter,
digitalt.
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