
 

    

   

 

 

   

Undersökning bland feriearbetare som arbetat sommaren 2020 
 

Jag hoppas du vill hjälpa mig att svara på några frågor om ditt feriearbete. 

Du behöver bara kryssa i dina alternativ och sen stoppa brevet i ett internkuvert och posta. Ditt svar är viktigt 
för kommunens fortsatta satsning på feriearbeten för skolungdom. 

 

Är du  □ Flicka □ Pojke  (frågan ställs för att se om svaren skiljer sig mellan flickor och pojkar)  

 

 

 

– Hur kändes det efter första dagens arbete? 

Tänk på mottagandet och introduktionen du fick på 
arbetsplatsen 

□ Mycket bra 
 □ Bra 
 □ Mindre bra 
 □ Dåligt 

    Skriv gärna med egna ord hur din upplevelse var. 
    
       

       

       

 

– Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?  

   □ Mycket bra 
   □ Bra 
   □ Mindre bra 
   □ Dåligt 
    Skriv gärna med egna ord hur din upplevelse var. 
    

 

       

       

       Vänd 



       

– Hur var sista dagen på ditt feriearbete? 

Tänk på om du fått uppföljningssamtal och känt dig avtackad 

   □ Mycket bra 
   □ Bra 
   □ Mindre bra 
   □ Dåligt 

    Skriv gärna med egna ord hur din upplevelse var. 
    

 

       

       

       

Några snabba frågor 

Är du nöjd med lönen.    □ Ja □ Nej 

Känner du till att kommunen har brist på bla lärare, undersköterskor, ingenjörer.  □ Ja □ Nej 

Känns det som du lärt dig något under ditt feriearbete?  □ Ja □ Nej 

Var det ditt första sommarjobb?    □ Ja □ Nej 

Har du fått kunskap om vår kommunala organisation i skolan?  □ Ja □ Nej 

Finns behov att samordnaren för feriearbeten ska besöka skolan och ge information?□ Ja □ Nej 

Skulle du kunna tänka dig att ha ett kommunalt jobb i framtiden?  □ Ja □ Nej 

 

Skriv gärna ner tankar som kan vara bra för mig att veta till nästa års feriearbeten! 

       

       

       

       

 

Jag tackar dig på förhand och önskar dig en fortsatt skön sommar! 

Hälsningar 
Lena Teodorsson 
Arbetsliv och försörjning, Hudiksvalls kommun 
0650-194 12 
feriearbete@hudiksvall.se 

Har du frågor så kan du kontakta mig 


