Sammanställning av
enkätundersökning
Feriearbete sommaren 2018

Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun

Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 55 enkäter, i samband med de två
arbetsperiodernas respektive slutdatum. Totalt inkom 24 svar, vilket ger en svarsfrekvens på
43,6 %. Antalet svar vid fråga nummer 1 och 5 är fler än 24, vilket beror på fler angivna svar.

1. Vilket kön tillhör du?
Tjej

15

(15/24)

Kille

08

(08/24)

Vill inte ange

01

(01/24)

2. Hur fick du information om att det fanns feriearbete att söka inom Nordanstigs
kommun?
Kommunens hemsida

03

Nordanstigar´n

01

HT

01

Facebook

00

Instagram

00

Arbetsförmedlingens hemsida

00

Affisch

01

Genom kompisar

07

Genom vårdnadshavare

12

Genom annan person

06

Annat sätt

01

Vet inte

01

Beskriv gärna med egna ord.










”Pratat med kompisar om att sommarjobba och vi har alltid vetat att går att söka
genom kommunen. Har också haft äldre syskon som har sommarjobbat.”
”Mina kompisar har berättat att de fick sommarjobb genom Nordanstigs kommun. Jag
sökte på kommunens hemsida med hjälp av boende.”
”Jag fick veta det från min kompis.”
”Om jag kommer ihåg det rätt så sa antingen mina föräldrar eller bror att jag måste
söka innan det är försent.”
”Det var min mamma som visade mig en blanket om feriearbete.”
”Min stora syster hade jobbat som feriearbetare innan hon blev 18.”
”Det var min kompis som sa till mig.”
”Det var roligt att jobba som feriearbetare.”
”Min farmor tipsade mig. Hon jobbar inim kommunen.”
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3. Hur kändes det efter första dagens arbete? (Mottagande och introduktion)
Mycket bra

12

(12/24)

Bra

12

(12/24)

Mindre bra

01

(01/24)

Dåligt

00

(00/24)

Vet inte

00

(00/24)

Beskriv gärna med egna ord.















”Första dagen var det bra mottagande men visste inte riktigt vad som skulle göras”
”Lärde snabbt känna barnen”
” Det kändes mycket bra för att jag känner två personer där, de har berättat hur går till
att jobba”
”Det var helt okej.”
”Det var helt ok egentligen.”
”Det kändes super, eftersom att personalen på berge (Bergsjö) var så trevliga och tog
emot mig så bra. Jag kände mig Välkommen!”
”Fick ett brev av chefen från Bergesta där det stod arbetstider, vad vi skulle göra
m.m. Blev bemött av henne samma dag också på ett bra sätt.”
”Det va roligt och se folk från annan land.”
”Det kändes bra att jobba för första gången. Jag tycker att det var jätte kul att jobba
på Bållebergets förskola.”
”Jag fick ett bra mottagande av personalen.”
”Hon som Jag egentligen skulle Jobba med var inte där på en vecka så jag var där
själv i köket i en vecka.”
”Det var mycket bra.”
”Det var en lite flumig introduktion men personalen var mycket trevlig så man kände
sig genast välkommen.”
”Kändes lite jobbigt de första dagarna men blev bättr efter några dagar.”
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4. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?
Mycket bra

08

(08/24)

Bra

14

(14/24)

Mindre bra

02

(02/24)

Dåligt

00

(00/24)

Vet inte

00

(00/24)

Beskriv gärna med egna.














”Dom få arbetsuppgifter jag fick var bra. Men oftast fick jag själv försöka se vad som
behövdes göras. Som att leka med barnen och trösta dom om dom gjorde sig illa.”
”Jag upplevde mina arbetsuppgifter genom personal som jobbar, jag följde vad de
gjorde eller sa till.”
”Det var inget jättenytt för mig. Allt gick bra.”
”Väldigt tråkigt.”
”Jag kunde inte göra så mycket mer än att städa, tvätta o diska eftersom att det är
sekretes på så mycket när man är minderårig vilket jag tycker var mindre bra.”
”Var lite jobbigt att hjälpa till med att byta blöja ibland men annars bra.”
”Det va inte så mycket arbetsuppgifter.”
”Mina arbetsuppgifter var lätta.”
”Jag fick ta initiativ själv till aktiviteter med barnen. Det tycker jag va bra och jag
kollade med personalen.”
”Helt ok, den var inte för jobbig men det känndes rätt skönt när man var två i köket.”
”Jag var flexible och efektiv.”
”Kunde ha hänt mer saker. Ibland blev man sittandes en stund. Men det var trevligt
så man fick snacka med de äldre.”
”Det var ganska lugnt då det är sommarlov och inte kommer så mycket barn.”
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5. Hur upplevde du dina möjligheter till dialog och delaktighet under ditt feriearbete?
(Att framföra synpunkter och påverka dina arbetsuppgifter osv.)
Mycket bra

10

(10/24)

Bra

14

(14/24)

Mindre bra

01

(01/24)

Dåligt

00

(00/24)

Vet inte

00

(00/24)

Beskriv gärna med egna ord.














”Mina kollegor var mycket trevliga och snälla, de var lätt att svara på frågor.”
”Jag fick alltid göra något.”
”Vissa var det underhållande att hålla konversationer med. Men det var inte direkt att
jag var så delaktig i överlag.”
”Jag fråga om jag fick göra mufins och han som bestämer sa Ja så då gjorde jag
muffins.”
”Personalen var väldigt lätt att prata med och dom såg väldigt positivt på om jag hade
någon idee att framföra, vilket kändes bra. Dock så kan jag inte ändra på mina
arbetsuppg eftersom det är sekretes.”
”De frågade om jag ville följa med på det som skulle göras och jag tackade ofta ja.”
”Det var bra.”
”Det flöt på bra.”
”Bra, jag fick göra grejer.”
”Det var bara bra.”
”Det var lätt att kommunicera med de andra personalen. Dom frågade alltid om jag
ville olika saker.”
”Var inte så mycket jag kunde ändra på lekte mest med barna och var nöjd med
arbetsupgifterna.”
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6. Hur var det sista dagen på ditt arbete? (Avslut och avtackning)
Mycket bra

12

(12/24)

Bra

12

(12/24)

Mindre bra

00

(00/24)

Dåligt

00

(00/24)

Vet inte

00

(00/24)

Beskriv gärna med egna ord.
















”I slutet av perioden kändes det bättre eftersom jag visste precis vart allt låg och vad
som skulle göras”
”Ganska simpelt hejdå”
”Det vara bra och mina kollegor har delat glass. Det var snällt av dem.”
”Jag blev en bra kompis med mina arbetskamrater.”
”Det var tråkigt, men jag visste att friheten var nära.”
”Vi åt kladdkaka Jag Var enda som tog 2 bitar.”
”Personalen uppskattade att jag jobbade och hoppades att jag vill komma tillbaka,
därav skrev dem ett ”tack” brev och gav mig ett ljus som gjorde att jag blev rörd ❤
Dom boende gav även mig en kram!”
”Gick bra men var lite sorgligt att behöva lämna alla.”
”Det va skönt.”
”Det var Mycket bra för att jag fick sluta tidigt.”
”Det var ett bra avslut på arbetsperioden men det vart tråkigt för att jag trivdes på min
arbetsplats.”
”Jag ville vara där för att jag trivis det bra och ledsen för att det var min sista dag.”
”Dagen var bra men avtackningen blev mest att vi talade varandra lite kort och
fikade.”
”Gick väl bra men tråkigt att lämna liksom ändå, då jag funderar att jobba som
förskolelärare också.”
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7. Har du lärt dig något under ditt feriearbete?
Ja

18

(18/24)

Nej

02

(02/24)

Vet inte

04

(04/24)

Beskriv gärna med egna ord vad du lärt dig eller vad du hade velat lära dig.
















”Jag fick lära mig hur det går till på äldreomsorgen.”
”Mycket”
”Jag har lärt mig att planera i god tid och komma i god tid.”
”Inget var nytt för mig.”
”förbätrat mina sociala kunskaper.”
”Jaaaa, det har jag absolut. Dels så har jag lärt mig hur det fungerar på ett grupp
boende och vilka svårigheter det finns bland oss människor som har en
funktionsnedsättning. Detta har verkligen stärkt mig som person!”
”Jag har fått en inblick i hur det är att jobba på ett äldreboende.”
”Hur man bemöter kunder.”
”Jag har lärt mig hur mån på möten folk och Hur man förklara bra så ja förstår.”
”Jag har lärt mig att ha tålamod.”
”Jag har lärt mig mycket om att anpassa mig till olika individer.”
”Att man ska vara aktiv med barnen och spela spel. Att man ska vara öppen för
aktiviteter med barnen.”
”Hur det var hos gamlingarna och sätter på diskmaskinen.”
”Jag har framförallt lärt mig mycket historia om Harmånger, som de äldre berättade
för mig. Otroligt lärorikt och intressant!”

8. Var det här ditt första feriearbete vid Nordanstigs kommun?
Ja

21

(21/24)

Nej

03

(03/24)

Vet inte

00

(00/24)
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9. Inom vilket/vilka områden i kommunen har du arbetat i år och eventuellt tidigare år?
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg

07

Äldreomsorg

10

Omsorgen om funktionshindrade

01

Kost och städ

03

Avfall och återvinning

01

Servering

00

Vaktmästeri

01

Ungdom/webbredaktion

00

Turism

00

Fritid

01

Annat område

01

Vet inte

01

Om du vid fråga 9 svarat annat område beskriv gärna med egna ord vilket/vilka.
Ingen beskrivning angiven.

10. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom dessa kommunala områden i framtiden?
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg

13

Äldreomsorg

08

Omsorgen om funktionshindrade

05

Kost och städ

06

Avfall och återvinning

04

Servering

08

Vaktmästeri

05

Ungdom/webbredaktion

04

Turism

05

Fritid

06

Annat område

04

Vet inte

01
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Om du svarat annat område, beskriv gärna med egna ord vilket/vilka.




”Jag har faktiskt inte kommit till vad jag vill arbeta med.”
”Jag skulle hellre arbeta inom den privata sektorn p.g.a. bättre karriärsmöjligheter.”
”Nej. Jag drömmer om att bli en entreprenör eller politiker.”

11. Skriv gärna ner tankar som kan vara bra för oss att veta till nästa års feriearbete!














”Inget speciellt.”
Har inte så mycket att rekomendera, då jag hamnade på ett hem där det inte var så
många som bodde på.”
”I ❤ Gnarp”
Det ända som jag tycker vore vara bra att förändra är att man har bättre
förberedelser, då jag själv fick ringa till arbetsplatsen och berätta att jag skulle komma
då dom inte visste det. Jag hade därmed ingen handledare utan jag fick ta hjälp av
hela personalen och försöka lära känna alla vilket också var lärorikt såklart ﺕ
”Fortsätt såhär! Ni gör ett mycket bra jobb!”
”Mer arbetsuppgifter.”
”Ni gör ett bra jobb så jag har inte någr förslg att ge er.”
”Detta har inte så mycket med feriearbete att göra, men det belastar övrig personal
otroligt mycket när 4-5 personer ur personal försvinner i 10-15 minuter flera gånger
om dagen för att röka. Det borde inte ses som en ”mänsklig rättighet” att försvinna
sammanlagt 45 minuter för en egen dålig vana.”
”Jag har inga mer tankar om det, allt var bra.”
”Informera gärna mer noggrant. När jag jobbade i köket så fick jag vara själv halva
tiden av dessa veckor. Det stod i lappen att jag skulle vara med hjälpare i köket.”
”Jag tycker att jag blev mycket bra omhädertagen men dessvärre tycker jag synd om
gamlingarna. Jag önskar att ni kunde arrangera saker för gamlingarna. Musik mm.
Tänk er själva att sitta och stirra ini en vägg hela dagarna. En andakt i veckan räcker
inte!”
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