Nannestad kommune
Nannestad ungdomsskole

Informasjon til foreldre – Arbeidsuke 9. trinn - 2019
ARBEIDSUKE I UNGDOMSSKOLEN
Skolen vår arrangerer arbeidsuke for elevene på 9. trinn i mai/juni 2019. Målet er at elevene skal få finne
ut mer om aktuelle yrker og utdanninger, og få føle på kroppen hvordan arbeidslivet virker.
Når en ungdom kommer og spør en arbeidsgiver om det er mulig for han/henne å få lov til å jobbe der i en
arbeidsuke, så vet de aller fleste arbeidsgivere hva det innebærer. Veldig mange er positive til å la en
ungdomsskoleelev få lov til å prøve seg i arbeidslivet.
Det beste er at de klarer å finne meningsfulle oppgaver å sette eleven til, men noe vil kanskje også bli
jobbskygging og observasjon.

Eleven skal ikke ha lønn, men bør likevel få prøve seg på så mye som mulig.
Vi oppfordrer elevene så langt som mulig til selv å ta kontakt og gjøre avtale med bedrifter de
ønsker å være utplassert i. Dette kan nok være utfordrende for noen, og vi ber dere
foreldre/foresatte være behjelpelig med å skaffe arbeidsplass, dersom det treng.
Eleven bør helst ikke ha foreldre som nærmeste overordnede på utplasseringsstedet.
Men vi er ikke rigide på denne regelen.
Arbeidstiden for eleven bør følge ordinær arbeidstid på arbeidsplassen.(0800-1530). Unntak
gjøres for elever som har lang reisevei og må rekke buss og lignende. Elevene skal jobbe hele uka.
Eleven plikter selvfølgelig å innordne seg rutiner og bestemmelser som gjelder på arbeidsstedet.
Ved sykdom skal eleven varsle arbeidsgiver og skolen.
NB! For elever som skal jobbe på Gardermoen er det viktig at sikkerhetsklarering/papirer blir
ordnet i god tid.
Alle nødvendige skjema legges ut på skolens hjemmeside og på It’s Learning under NAUSNA
Rådgiver.
Arbeidsukene er fordelt slik:
Uke 21, periode 20.05-25.05 Klasse 9a,9c,9g
Uke 23 periode 03.06-07.06 Klasse 9b,9d,9e,9f
Underskrevet avtaleskjema må leveres kontaktlærer senest 30.04.19
Mvh Tor Øyvind Hansen, rådgiver.
Tlf: 66 10 54 12. Epost: Tor.Oyvind.Hansen@nannestad.kommune.no

