Sammanställning av Enkät 2014 Sommarpraktik
Enkätens främsta syfte är att se hur ungdomarna upplevde den handledning som de
fått på sin arbetsplats.
Enkäten gick ut till 286 ungdomar. Resultatet av de svarande blev:
93 flickor
71 pojkar
1 hen
Jag har ställt 3 frågor:
1. Mottagande och Instruktion: Hur kändes det efter första dagens
sommarpraktik?
2. Arbetsuppgifter: Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?
3. Samtal och avtackning: Hur var din sista dag på sommarpraktiken?
De här frågorna besvarades med, mycket bra, bra, mindre bra eller dåligt.
Ungdomarna kunde även skriva fritt på tre rader under varje fråga.
I enkäten fanns även sju snabba frågor. Fyra av dessa var allmänna och tre gick ut på
att se vilken kunskap ungdomarna hade i kommunal verksamhet, om de fått kunskap
i skolan och om de kunde tänka sig en framtid inom ett kommunalt jobb.
Här fanns också möjlighet att efter de sju frågorna att lämna kommentarer.

Sammanställning
Här kommer en sammanställning på svaren och sammanställning på kommentarer.
Jag lämnar även en redovisning på vilka svar enkäten gett och hur man skulle kunna
förbättra sommarpraktiken i just de här frågorna.
Fråga 1.
Mottagande och Instruktion: Hur kändes det efter första dagens sommarpraktik?
Mycket bra: 60 flickor-41 pojkar-1 hen
Bra:
29 flickor-27 pojkar
Mindre bra: 4 flickor-3 pojkar
Dåligt:
0
Den vanligaste positiva kommentaren var:
Bra mottagande:
42 svar
Bra instruktioner:
11 svar
Kändes bra:
10 svar
Den vanligaste negativa kommentaren var:
Dåligt planerat:
3 svar
Fråga 2.
Arbetsuppgifter: Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?
Mycket bra: 46 flickor-24 pojkar
Bra:
43 flickor-45 pojkar-1 hen
Mindre bra: 4 flickor-2 pojkar
Dåligt:
0
Den vanligaste positiva kommentaren var:
Roliga arbetsuppgifter:
17 svar
Lärorikt:
14 svar
Passande arbetsuppgifter: 10 svar
Den vanligaste negativa kommentaren var:
Ibland var det för få arbetsuppgifter:

11 svar

Fråga 3.
Samtal och avtackning: Hur var din sista dag på sommarpraktiken?
Mycket bra: 58 flickor-50 pojkar-1 hen
Bra:
29 flickor-19 pojkar
Mindre bra: 2 flickor-2 pojkar
Dåligt:
1 flickor-1 pojkar
Ej svar:
3 flickor-2 pojkar
Den vanligaste positiva kommentaren var:
Tråkigt, jag trivdes så bra: 10 svar
Roligt:
9 svar
Den var bra:
7 svar
Kunde inte bli bättre:
5 svar
Den vanligaste negativa kommentaren var:
Hade ingen avtackning:
1 svar

Snabba frågor:
1. Är du nöjd med lönen, 4500 kr?
Ja:
107 svar
Nej:
58 svar
Saknas:
0 svar
2. Kände du dig vuxen nog för att ha sommarpraktik?
Ja:
163 svar
Nej:
3 svar
Saknas:
0 svar
3. Känns det som du lärt dig något under din sommarpraktik?
Ja:
154 svar
Nej:
12 svar
Saknas:
0 svar
4. Var det ditt första sommarjobb?
Ja:
106 svar
Nej:
60 svar
Saknas:
0 svar
5. Har du fått kommunal kunskap i skolan?
Ja:
99 svar
Nej:
61 svar
Saknas:
5 svar
6. Vet du hur en kommunal organisation fungerar?
Ja:
84 svar
Nej:
81 svar
Saknas:
0 svar
7. Skulle du kunna tänka dig att ha ett kommunalt jobb i framtiden?
Ja:
119 svar
Nej:
44 svar
Saknas:
3 svar
Kommentarer till vad som kan vara bra att tänka på till nästa år.
Här kommer de vanligaste kommentarerna:
Högre lön
Mer information om de olika sommarjobben
Mer information om arbetsuppgifterna
Se till så det finns färdiga arbetsuppgifter
Längre sommarpraktik

Vad har vi fått för information av den här enkäten?
Vi ska fortsätta att jobba med handledarinformationerna för att ge mycket stöd,
information och handledning till handledare och arbetsplatser.
Handledarinformationerna är viktiga för att ge handledarna kunskap och information
om handledning och introduktion.
Många av handledarna har jobbat i många år och tagit emot inte bara ungdomar utan
även andra som vill göra praktik och handledning har öppnat dörren och visat hur
viktiga de här frågorna är och hur betydelsefulla dom här kunskaperna är då man ska
ta emot nya praktikanter på sin arbetsplats.
När det gäller arbetsuppgifterna så verkar det som arbetsplatserna har lyckats att få
fram arbetsuppgifter som passar och som får sommarpraktikanterna att känna ett
ansvar.
Avsaknaden av arbetsuppgifter är inte bra. Det kan avhjälpas genom att planera
bättre.
När man haft en praktik/jobb så är det viktigt med ett bra avslut. Enkäten visar att
de allra flesta arbetsställena har lyckats med det. Men det går att göra mer.
Möjligheterna att få tre veckor av bra sommarpraktik har ökat, till stor del av
handledarinformation där av det bra resultatet i enkäten.
Snabbfrågorna säger att ungdomarna är rätt nöjd med lönen, de känner sig vuxna
nog för att ha ett arbete och ungdomarna har lärt sig något under de tre veckorna.
När det gäller kunskapen om vår kommunala organisation så skulle den kunna
förbättras betydligt.
Skolorna skulle behöva besök av de som arbetar i den kommunala sektorn. Där
eleverna skulle få information och kunskap om olika yrkesgrupper, hur det är att
arbeta kommunalt etc.
De skulle också behöva mer information om organisationen och varför det finns en
kommunal verksamhet. Många av dagens elever kommer att behövas i den
kommunala sektorn och de behöver mer kunskap för att få upp intresset för de
kommunala jobben.

