Vill du praktisera i förskola,
skola eller fritidshem?

Kommuninformation

Nu finns möjlighet att under några veckor prova på
vad arbete med barn och unga kan innebära!
Under perioden 11-29 april kan vi erbjuda 20
praktikplatser på våra förskolor, skolor och fritidshem. Ta kontakt med din handläggare på
Arbetsförmedlingen om du är intresserad.

Teoripass ingår i praktiktiden
Praktiktiden kommer att vara 8.00-15.00 varje dag.
Måndagar och torsdagar 13.00-15.00 kommer vi att
ha teoripass där vi går igenom skollag, rutiner,
blanketter, förhållningssätt och ledarskap.
Teoripassen kommer att hållas i kommunhuset på
Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Anmäl dig senast torsdagen den 24 mars
Du anmäler dig genom att kontakta din handläggare
på Arbetsförmedlingen och vår samordnare
Christina Myhrer, 0652-361 70
christina.myhrer@nordanstig.se
Anmäl på vilken förskola, skola eller fritidshem och
vilken ort du vill praktisera på.

Öppettider under påsken
Kommunkontorets reception
Skärtorsdagen den 24 mars
7.30-13.00
långfredagen den 25 mars
stängt
annandag påsk måndag 28 mars stängt.
Socialkontoret har öppet 7.30-16.00 på
skärtorsdagen och stängt på långfredagen och
annandag påsk. När socialkontoret är stängt kan du
ringa till socialjouren på 026-10 02 25. Om du behöver anmäla akut när socialtjänsten och socialjouren
har stängt så kan du ringa Polisen på 114 14.

På gång för ungdomar
Påsklovsaktiviteter under vecka 13
På nordanstig.se/ungdom kan du se vilka ungdomsaktiviteter som finns i kommunen under påsklovet.
Du kan också se aktiviteterna i evenemangskalendern
på nordanstig.se

Föreningar – fortsätt att anmäla era aktiviteter
Anmäl era aktiviteter till evenemangskalendern på
info@upplevnordanstig.se

Sök bidrag för drogfria ungdomsaktiviteter!
Är du mellan 13-25 år och bor i Nordanstig har du
möjlighet att söka kommunstyrelsens bidrag till
ungdomsinitiativ. Du kan söka upp till 15 000
kronor och arrangemanget ska vara drogfritt och
öppet för alla ungdomar som vill delta.
Mer information och ansökningsblanketter hittar du
på webben!

Har du frågor?
Kontakta Christin Hübenette, ungdomssamordnare
0652-362 14, 073-275 54 95
christin.hubenette@nordanstig.se
nordanstig.se/ungdom

Glad påsk!

