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Bakgrund
2010 började Funkibator erbjuda sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning. Innan 
dess fanns ingen som fångade upp den här målgruppen. Första året kom det med några få 
personer.  Året därefter blev det sju, nästa år elva därefter tjugo och sedan dess över tjugo 
personer varje år.  Sommarjobb kan erbjudas genom kommunernas feriearbete. 
Upplägget är så att kommunerna betalar för lönen och Funkibator tillhandahåller 
arbetsuppgifter,  handledare och anpassade miljöer.

Datum, tid och plats
Sommarjobbsperioden börjar när sommarlovet slutat. Vanligtvis arbetas det halvtid  
(4 timmar per dag) under tre veckor. Det kan förekomma variationer i antal timmar mellan 
olika kommuner. Platsen är i huvudsak Funkibators lokaler på Infanterigatan 10 i Växjö. 
Där har vi ett helt aktivitetshus om 1 150 kvadratmeter med många olika sorters 
verksamheter som pågår.

Vilka kan få sommarjobb?
Sommarjobb är för gymnasieungdomar i åldern 16-19 år (olika från kommun till kommun). 
Funkibator vänder sig till ungdomar i olika situationer exempelvis funktionsnedsättningar, 
sociala svårigheter och andra ”jobbigheter”. Man behöver inte ha någon diagnos på papper 
utan det räcker gott med att man vill och att det behövs. Funktionsnedsättningar som är 
vanliga hos oss är inom områdena rörelse, syn och neuropsykiatriska diagnoser. Även andra 
förekommer.

Vad får jag göra?
Under tre veckor erbjuder vi sommarjobb på Funkibator och Nätverket SIP. Årets tema är ”Praktiskt
arbete och språk”. Vi lär oss mer om olika arbetsuppgifter och får själva få prova på med vägledning
av yrkesverksamma personer i vår verksamhet. Vi tränar på svenska eller lär oss mer om andra språk.
För de som fortfarande lär sig svenska kommer vi jobba mycket med samtal under arbete,
diskussionsgrupper och svenska i praktiken. För de som redan kan svenska kommer det finnas
möjlighet att träna mer på engelska, få en inblick i nya språk som t ex arabiska eller teckenspråk. Vi
arbetar integrerat vilket innebär att man på sommarferie hos oss får träffa personer i olika åldrar,
från olika kulturer och med olika erfarenheter. Under sommarjobbet arbetar vi dels med olika
arbetsuppgifter individuellt eller i grupp, det kan handla om skriva och fota, diskutera och umgås,
växter och odling, bygga och måla, arbeta med media, datorer och teknik, eller planera och
genomföra en aktivitet för de andra sommarjobbarna.

Vad får jag i lön?
Timlönen är olika från kommun till kommun men i regel är timlönen kring 50-70 kr/timme.  

Mer information och intresseanmälan
Maila din ansökan där du berättar lite om dig själv. Om du har så bifoga gärna personligt brev 
och CV. Funkibator förening, 0470-223 42, info@funkibator.se.


