Nannestad kommune
Nannestad ungdomsskole

ARBEIDSUKE I UNGDOMSSKOLEN
Dette arket gis til bedriften
Informasjon til Arbeidsgiver
Skolen vår arrangerer arbeidsuke for elevene på 9. trinn i mai/juni 2019. (Eleven informerer om
hvilke dager det gjelder for han/henne.) Vi er veldig takknemlig for at dere er villig til å ha elever i praksis ei
uke. Vi mener det er en verdifull erfaring for våre elever å få prøve seg i arbeidslivet, og få kjenne på kroppen
hvordan arbeidslivet virker. Vi tror at dette kan gi dem et bedre grunnlag for å velge videre utdanning.
Vi er klar over at det i en del tilfeller kan være vanskelig å finne arbeid til en 15-åring, men noe av
hensikten er at eleven får litt kjennskap til hvilke krav som stilles til ansatte i en bedrift. Arbeidstiden for
eleven bør følge ordinær arbeidstid på arbeidsplassen. Unntak gjøres for elever som har lang reisevei og må
rekke buss og lignende. Arbeid ut over vanlig arbeidstid bør unngås. Eleven plikter selvfølgelig å innordne seg
rutiner og bestemmelser som gjelder på arbeidsstedet. Ved sykdom skal eleven varsle arbeidsgiver og skolen.
Eleven skal ikke ha lønn. Dersom elevene skader seg, er de forsikret gjennom lov om folketrygd. Eleven skal
ikke utføre arbeid som er forbundet med fare.
Elevene skal dokumentere hva de har gjort i egen mappe for faget Utdanningsvalg. Dersom bedriften kan ta
imot eleven, ber vi om at dere fyller ut Arbeidsavtalen, som eleven tar med og leverer til skolen.
Ta gjerne kontakt med rådgiver Tor Øyvind Hansen telefon 66105412 eller mail:
Tor.Oyvind.Hansen@nannestad.kommune.no hvis dere har spørsmål.

Takk for samarbeidet!

Med vennlig hilsen
Tor Øyvind Hansen
Rådgiver ,Nannestad ungdomsskole
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