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Första jobbet, sommarjobbet…
Första jobbet, sommarjobbet, är det första steget till
att vara delaktig på arbetsmarknaden. Och det är just
det här jobbet som vi minns
lite extra.

en. Och det har varit händelserika
veckor för Funkibator ideell förening
samtidigt som vi fått mycket gjort.
För det har producerats enkäter,
texter, rullstolsmodeller, feelgooduppdrag med mera.

Några veckor under somrarna tar
Funkibator emot ungdomar i gymnasieåldern. Under den här sommaren
har vi haft ett gott gäng som fått testat många olika områden, exempelvis har en del varit på hunddagis, en
del har gjort film och ytterligare en
del har jobbat med skriv och kansliuppgifter för vår förening. Vi har varierat arbetsuppgifterna för var och

Det som vi kan ta del av här är ungdomarnas egna texter, för det är de
som står näst på tur att komma in på
arbetsmarknaden. Och det är dessa tankar och reflektioner som vi
valt att dokumentera här. För första
jobbet, sommarjobbet, är ett viktigt
steg in i vuxenlivet.
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Hur man söker jobb på ett bra sätt
För att kunna söka ett jobb
måste man skriva ihop en
jobbansökan. Hur gör man
det på ett enkelt sätt? Vad
behöver man kunna informera om i textform?
Jag är en sextonårig kille som är väldigt glad och positiv. Jag har precis
gått färdigt första året på fordonsoch transportprogrammet på gymnasiet. Tanken är att jag ska utbilda
mig till lastbilschaufför. Efter att jag
har gått färdigt min utbildning så
har jag förhoppningsvis både bil-,
truck- och lastbilskörkort när jag tar
studenten. Sen är det bara till att ge
sig ut och söka jobb.

Hur gör man för att söka
jobb?

Men hur ska man börja för att hitta ett jobb? Jo, man får helt enkelt
leta upp ett ställe som erbjuder,
eller har, det jobb som man vill ha.
Det bästa är om företaget söker
nya medarbetare, det gör det lite
enklare och kanske är du nästan
garanterad en arbetsplats. Men för
att få ett jobb så måste du skriva
en jobbansökan. I denna ska man
beskriva sig själv, hur gammal man
är, familj, intressen och så vidare.
Men även varför man sökte till just
det aktuella jobbet och om man har
haft något eller några jobb tidigare.
Om man har jobbat tidigare så kan
man be sin gamla arbetsgivare om
ett slags bevis där hon eller han berättar för den nya arbetsgivaren om
hur man var som anställd, om jag
gjorde de uppgifter som jag fick eller om jag struntade i dem.

Olika sätt att använda sina
ansökningar

Ett annat sätt som man kan använda sig av när det gäller att söka jobb
är att skriva en egen jobbansökan.
Man kan t ex sätta in en annons i
en tidning eller sätta upp lappar.
Man kan erbjuda sig att hjälpa till
med olika tjänster. Har man tur så
får man kanske ett jobb som man
tycker är roligt att hålla på med men
som andra tycker är jättetråkigt.

”Jag ville få erfarenhet och kunna
säga till folk jag känner att jag har
jobbat i sommar.”
Mitt första jobb

Själv så har jag inte så stor erfarenhet i jobbsökandet. Arbetet som jag
fick här på Funkibator är mitt första
riktiga jobb. Jag har haft två veckors
praktik genom skolan. Men där tjänar man inte några pengar. Så jag
har inte så många tips att ge till en
nybörjare. Det här jobbet som jag
fick på Funkibator var min mammas
idé. Det var hon och pappa som såg
till att jag kunde börja här. De frågade om jag inte ville ha ett sommarjobb och tjäna lite pengar, och
när det kommer till pengar så blir
jag genast intresserad. Någon liten
krona är ju inte fel att ha på banken
nu när det snart börjar dra ihop sig
till körkort och bil. Men givetvis så

är det absolut inte bara för pengarna som jag tog det här jobbet. Jag
ville få erfarenhet och kunna säga
till folk som jag känner att jag har
jobbat i sommar så att jag inte bara
vilat och inte gjort mycket vettigt
som det har blivit under en del andra sommarlov.
Det är bra med ett sommarjobb där
man kan lära sig hur man skriver
ett CV och kunna utforma ett bra
personligt brev.
Signatur kille 16 år och sommarjobbat på Funkibator.
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Jag ska nu berätta om mig själv
Mina intressen är att läsa
böcker. Jag älskar att läsa.
Jag har varit på sjukhus under en stor del av mitt liv.
Jag är nitton år gammal och har precis slutat gymnasiet. Till hösten har
jag sökt Bibliotek- och Informationsvetenskapsprogrammet på Linnéuniversitetet eftersom jag dels har
insett att jag inte passar inom restaurangbranschen och dels alltid har
älskat böcker och att läsa. Jag bor
med mina föräldrar, min lillebror och
en katt i ett hus på landet, där jag
trivs jättebra även om jag egentligen
känner mig som en storstadstjej.

Mina intressen

Jag har, under de senaste tre åren,
fått upp ögonen för STCC (Swedish
Touring Car Championship) och då
särskilt Volvo Polestarteamet där
det finns en helt fantastiskt förare
som heter Thed Björk.

På sjukhus

Jag föddes med ryggmärgsbråck så
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det innebär att jag har spenderat en
del av mitt liv på sjukhus, men jag
har aldrig låtit det bli något negativt
utan jag har nästan alltid tyckt att
det har varit roligt att vara på sjuk-

får man se en helt annan sida, jag
är bussig, retas och beter mig nog
som vilken tonåring som helst när
jag känner mig bekväm i situationen. Jag har däremot aldrig varit

”Jag har däremot aldrig varit den
typiska tonåringen som sover länge
och är ute och festar.”
huset eller så har vi gjort något roligt efteråt som har tagit udden av
det tråkiga. Det enda som har varit en aning jobbigt är väl en del av
operationerna som jag har gjort.

Att vara jag

Att vara jag är nog ganska harmoniskt och jag kommer oftast förtidigt till det mesta. Jag upplevs nog
som ganska tyst, instängd och kanske lite tråkig men det bero på att
jag är väldigt försiktig med vem jag
”släpper in”. Lär man känna mig så

den typiska tonåringen som sover
länge och är ute och festar.
Genom mina intressen har jag fastnat för STCC och jag brinner verkligen för det. Fastän jag har spenderat en del tid på sjukhus har det
inte varit otrevligt utan nödvändig
och bra.
Signatur tjej 19 år och sommarjobbare på Funkibator.
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”Jag har gått
igenom många
yrken men de
flesta har jag
blivit tvungen
att tänka om.”

Funktionsnedsättning är inget hinder!
Man kan skapa något positivt
av allt här i livet bara man är
glad och tror på att man klara
av att leva med sin funktionsnedsättning, det är absolut
inget hinder!
Jag är 16 år, och har en medfödd
cp-skada. Mina ben är olika långa,
vänsterbenet är två centimeter kortare än det högra. Det har orsakat
vissa problem för mig i livet men
även gett mig positiva sidor.

Mina skor

Innan jag fick de specialgjorda skorna där den vänstra skosulan är förhöjd haltade jag mycket. Det har
gett resultat att använda både anpassade skor och skenor för idag
går jag bättre.

Balanssinne

Mitt balanssinne påverkas eftersom benen är olika långa. Om någon råkade stöta till mig av misstag
så trillade jag lätt. Detta skapade
oftast problem inom idrotten i skolan, då man gjorde många olika
fysiska övningar. Kamraterna tittade på mig och jag fick oftast förklara varför jag inte kunde genomföra
vissa aktiviteter.

Mobbning

Turligt nog har jag inte blivit mob-

bad för min funktionsnedsättning.
Ett missförstånd uppstod under
en klassresa, då en kompis till mig
höll en plats för personer med funktionsnedsättning. Detta gjorde mig
mycket ledsen inombords, mina föräldrar kontaktade läraren. Dagen
därpå när jag berättat hur ledsen
jag var tog jag emot min väns ursäkt.

Jägarexamen

Just nu håller jag på att ta jägarexamen och märker att min funktionsnedsättning inte är något hinder.

Min flakmoped

Vid 11-12 års ålder tittade jag och
pappa på en moped åt mig och insåg att en tvåhjuling inte var bra,
därför kör jag nu en flakmoped. Nu
när jag är 16 år så fick jag tillstånd
att börja övningsköra med en manuellt växlad bil. Det svåra är att
koppla, då det är vanligt att man
böjer på foten för att släppa upp
kopplingen men det går inte för mig,
då jag får släppa kopplingen genom
att lyfta på hela benet. Efter många
motorstopp så lärde jag mig till slut
hur jag skulle göra.

Jag är en kändis

ningen på lasarettet är jag en riktig
kändis. Det är många gånger som
jag har åkt dit med skor som behöver korrigeras men det tar minst en
månad innan de är klara och under
den tiden så har mina fötter hunnit
växa och skorna blivit för små.

Min dröm

Nu går jag på gymnasiet och min
dröm är att bli lastbilschaufför. Jag
har gått igenom många yrken men
de flesta har jag blivit tvungen att
tänka om. Varken mina föräldrar,
släktingar eller vänner vill att jag
ska köra lastbil, för att det har blivit
så tufft att jobba som lastbilschaufför. De har varnat mig flera gånger
och jag har hört dåliga rykten men
jag ska kämpa på iallafall. Jag ska
visa andra ungdomar, som har funktionsnedsättning, att man kan köra
en 3,5 meter hög lastbil med ett 25
meter långt släp och med flera ton
bakom sig i åttio km/h!
Från dröm till verklighet är allt möjligt, bara man har ett intresse som
gör att man kommer framåt.
Signatur kille 16 år och sommarjobbare på Funkibator.
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Mina tre ”drömmar”
Mitt intresse för Japan är
stort och jag gillar att teckna manga och förhoppningsvis kan jag skriva en bok
inom samma genre.
Jag är 16 år, och sommarjobbar på
Funkibator. Japan är mitt största intresse. Varför? Jo, mina intressen
finns där; deras nutida och dåtida
kultur exempelvis, deras äldre gårdar och hus varvat med dagens nybyggnationer. Jag älskar katter och
jag vill så gärna åka till kattcaféer
i Japan.

Språket

Japanska språket intresserar mig
då jag tycker deras ord är lätta att
uttala samt att jag har stort intresse
för deras kultur.
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3D

Jag skulle vilja göra mina egna digitala 3D karaktärer i ett japanskt ritprogram som heter MikuMikuDance, MMD, och sedan göra musikvideos med karaktärerna samt publicera det på NicoNico som är en
japansk version av YouTube.

Dröm

Min tredje dröm är att skriva en
Manga bok som reflektera en del av
mitt liv.
Bra med ett intresse, speciellt om
man brinner för detta. Japan är en
spännande kultur.
Signatur tjej 16 år och sommarjobbar på Funkibator.
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Mina framtidsplaner
Sedan tio års ålder har jag
haft ett brinnande intresse
för fordon. Allt inom transport är intressant, speciellt
lastbilar. Förhoppningsvis
kanske jag kan starta eget
inom detta.
Jag är 16 år, och har precis avslutat
fordonsprogramet. Jag ska påbörja
transportprogrammet till hösten på
gymnasiet. När jag har gått färdigt
mitt tredje år så har jag förhopp-

Kör man lastbil på vägen så är man
”king of the road” som det gamla
uttrycket säger. Det finns stor variation av olika lastbilsjobb allt från
styckegodstrafik till stora tankbilar.
Allt kan inte transporteras med tåg
eller fartyg därför behövs transportering med lastbilar.

Kör lastbil

Själv funderar jag på att köra grusbil, det verkar vara lagom ansträngande. Man sitter i sin lastbil och

”Jag ska försöka hålla mig till jobb
som är inom Sveriges gränser.”
ningsvis både bil- och lastbilskörkort i handen.

Min dröm

Sedan jag var tio år så har min
dröm varit att bli lastbilschaufför.

kör till exempel till ett bygge där en
grävmaskin lastar på fyllningsmaterial så som grus eller sand. Det är
planen som jag har nu för tillfället,
men detta förutsätter att jag klarar
av min utbildning och lyckas ta de

körkort som behövs. Men en sak är
jag säker på och det är att jag ska
försöka hålla mig till jobb som är
inom Sveriges gränser.

Starta eget

För ett tag sedan så hade jag planer på att starta eget åkeri men
har nu slagit bort den tanken. Jag
får ta och jobba på ett åkeri först
i några år och se vad det handlar
om, hur man gör för att driva åkeriet. En lastbil kostar mycket pengar,
det behövs förvaring, drivmedel och
underhåll. När jag har fått en inblick
hur det är att driva ett företag så
kanske jag i framtiden startar ett
åkeri.
Följ dina drömmar för de kan göra
att du utvecklar något bra i framtiden. Varför inte satsa på ditt stora
intresse och starta eget.
Signatur kille 16 år och sommajobbare på Funkibator.
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Hur är det att leva som
funktionsnedsatt?
Våga vara dig själv och ge
inte upp fastän du får uppleva massa svårigheter i
livet. Det gäller att ha ett
gott självförtroende.
Jag är en tjej på 16 år och har precis gått ut nian. När jag föddes så
kom jag två veckor för tidigt och
hade ett öppet sår i ryggen vilket är
mitt ryggmärgsbråck. Läkarna sa till
mina föräldrar att jag skulle få sitta

Att beskriva mig

Mina vänner beskriver mig som en
snäll, rolig och väldigt omtänksam
person och dom är värda guld för
mig. Lite då och då får man långa
underbara sms från mina bästa
vänner där de beskriver hur mycket
jag betyder för dem, och det lyser
upp mina dagar! Jag har ett gott
självförtroende, låter ingen trycka
ner mig för jag vet vad jag tycker
och vill.

”Jag har ett gott självförtroende,
låter ingen trycka ner mig för jag vet
vad jag tycker och vill.”
i rullstol i hela mitt liv. Men idag så
går jag med skenor och har kunnat
gå sen jag var liten, tack vare mina
föräldrar som inte accepterade det
svaret från läkarna. Jag har aldrig
känt mig utanför för mina föräldrar
har aldrig behandlat mig annorlunda.

Hur är det att inte klara av
saker?

Min tonårstid

Jag upplever inte mitt liv som
annorlunda trots mitt ryggmärgsbråck, ser saker positivt och antar
utmaningar. Jag vill verkligen inte
att folk ska behandla mig annorlunda för jag försöker leva mitt liv som
precis vem som helst.

Min tonårstid upplever jag som mer
jobbig, blir osäker på folks blickar
och skitsnack, vilket har gjort mig
väldigt arg och sårad. Då jag genomgått flera operationer så har
jag många ärr på kroppen och jag
jämför mig lätt med andra tjejer vilket gör att jag är missnöjd med min
kropp. Min mamma har alltid sagt
till mig att jag ska våga vara mig
själv och jag är väldigt glad idag att
hon har lärt mig det. För nu är jag
bara JAG!
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Ibland kan jag bli arg, varför skulle JAG få ryggmärgsbråck? Finns
mycket sporter jag skulle vilja prova
och kläder är alltid ett problem för
jag vill inte visa mina skenor.

Mitt liv

Trots allt som har hänt gäller det att
vara positiv och lära sig leva med
sin funktionsnedsättning.
Signatur tjej 16 år och sommarjobbare på Funkibator.
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Hur var det att jobba på hunddagiset
Hur ofta får man umgås med
gulliga hundar som man kan
promenera med på dagtid?
Jag har varit på hunddagiset och
jobbat i en vecka. Jag tycker att det
har varit rolig att vara där men samtidigt lite långtråkigt. Jag älskar hundar så det har varit jättekul att få vara

bade där berättade lite för oss om
hundarna och hur dagarna brukar
se ut. Efter snacket så skulle hundarna ut för att rastas. Under tiden
de var ute och gick med hundarna
i 20 minuter så passade jag på att
kolla runt lite. När hundarna var
tillbaka så var det dags för städning. Vi var tre tjejer som delade

”Det var roligt att få se hundarna
busa med varandra.”
omringad av hundar en hel vecka.
Men eftersom jag inte orkar gå längre sträckor så har jag inte kunnat gå
med på alla promenaderna under
dagen.

upp sysslorna. Jag diskade och gav
mat till valparna. Hundmaten var
inte det trevligaste att göra för det
luktade så fruktansvärt äckligt.

Jag hälsar på hundarna

När städningen var klart fick vi ta
lunch. Efter maten hade vi inga uppgifter att göra så eftermiddagen fick
vi spendera med hundarna och typ
göra vad vi ville. Klockan halv två

Jag startade dagen med att hälsa
på hundarna efter att jag hängt av
mig kläderna. Det var minst fem
hundar där varje dag. Hon som job-

Efter lunch

var det dags för den andra promenaden. Medan de var ute så diskade jag upp om det fanns någon disk
men en dag fick jag öppna en massa hundbajspåsar för att det ska
vara smidigare att plocka upp efter
hundarna om de redan är föröppnade.

Rastlös

Jag blev lite rastlös då det var samma uppgifter varje dag men jag gillade eftermiddagarna till att gosa
och leka med hundarna. Det var
roligt att få se hundarna busa med
varandra. Man lärde sig att ta hand
om hundar och veta vad man ska
göra när man var där på hunddagiset, vilket jag tyckte var bra för jag
vill gärna ha hund i framtiden.
Hundar tar mera tid än man tror, de
behöver rastas ofta och matas.
Signatur tjej och sommarjobbare
på Funkibator.
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Det är både lätt och svårt att vara jag
Jag gillar att hjälpa till hemma. Jag passar min syster
och gå ut med hundarna.
Mitt stora intresse är popgruppen One Direction.

heter Ceciliakören. Lyssnar även
mycket på musik och är med vänner och försöker hålla mig uppdaterad på Facebook, Twitter, Snapchat

Jag är en tjej som fyller 17 år i höst.
Just nu sommarjobbar jag på Funkibator, men annars läser jag till
florist. Och börjar årskurs två till
hösten. Att vara mig kan både vara
lätt och svårt. Jag är oftast glad och
ibland kan jag börja skratta åt några
saker. Hemma brukar jag hjälpa till
ganska mycket med att ta hand om
min lillasyster eller gå ut med våra
två hundar.

”På min fritid så dansar jag Hip Hop
och så sjunger jag.”

Stort fan

I min skola så är jag den som oftast
gör alla glada. Mina vänner tycker
att jag är rolig, pratsam och pigg
och glad. Ibland känner jag mig
som en studsboll. Ibland händer
det att jag lyckas göra mina lärare
glada genom att le lite.

Jag är även ett stort fan av One
Direction. Såg deras konsert i Stockholm den 14 juni 2014. Känner till
deras låtar mycket väl och vet direkt
vilken låt som spelas.

På min fritid

På min fritid så dansar jag Hip Hop
och så sjunger jag i en kör som
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och Instagram om vad som händer runt om mig och även vad One
Direction gör. Ibland känner jag mig
som en stalker när det gäller One
Direction (1D).

Skolan

Ut i samhället

När jag går ut så hälsar folk på mig

ibland och ropar ut ord som ”Hej”,
”Tja” och mycket mer. Ibland känns
det som om många människor vet
vem jag är fastän jag inte vet vilka

de är. Om jag får en uppgift så vill
jag oftast bli färdig med den så fort
som möjligt. Jag vet inte varför det
är så. Jag sköter mig för det mesta
och ibland så har jag upp till fem
uppgifter samtidigt. Jag tror att ni
har fått reda på det mesta om mig
och även hur det är att vara jag.
Mina intressen är One Direction
och dans. Musiken är också viktig
för att jag ska må bra.
Signatur tjej 16 och sommarjobbar
på Funkibator.

Första sommarjobbet/Funkisförmedlingen

Min stora passion
Jag älskar musik, det är
min stora passion. Jag har
alltid spelat instrument,
bland annat trummor och
gitarr, och tycker om att
lyssna på hårdrock.
Jag är 17 år. Till hösten ska jag börja
trean på gymnasiet. Tidigare har jag
gått på gymnasiet där jag har gått
det Estestiska programmet med inriktning musik, men efter att skolan
lagts ner ska jag till hösten börja
samma program på Katedralskolan.

Livet

Min stora passion i livet är musik.
Jag lyssnar på all sorts musik från
hårdrock till klassisk musik. Ett av
mina absoluta favoritband är den
kanadensiska progressiva rockgruppen Rush. Bandet är känt för att medlemmarna är otroligt skickliga på
sina instrument och för att skriva
långa, komplexa låtar. Det jag personligen gillar med bandet är deras
förmåga att hålla en hög standard
på sina studioalbum, något de alltid

gjort under de totalt 40 år som de
har spelat ihop. Bandet består av
Geddy Lee (bas, sång), Alex Lifeson
(gitarr) och Neil Peart (trummor).
Jag som själv spelar trummor håller
Neil som en av världens bästa rocktrummisar. Den 8 juni 2013 fick jag
äran att se en konsert med Rush.

serten. Det innebär att fans får träffa bandet, får olika saker t ex för att
signera och ta en bild tillsammans
med bandet. Det ryktas att Rush
nästa år ska ut på turné igen och då
ska jag gå på en konsert och köpa
ett ”Meet and Greet”. Att träffa dem
skulle vara ett minne för livet så jag

”Den 8 juni 2013 fick jag äran att se
en konsert med Rush.”
De spelade på Sweden Rockfestivalen i Norge. Det var två timmar musikalisk eufori. Eftersom det var en
festivalspelning så spelade bandet
tyvärr ett nerkortat set, jämfört med
när de spelar egna konserter.

Min dröm

Min dröm är att en dag få träffa
medlemmarna i Rush. När de är ute
på turnéer så har de något som kal�las för ”Meet and Greet” innan kon-

hoppas att den drömmen inom en
snar framtid går i uppfyllelse.
Man ska alltid följa sina drömmar,
då mår man bäst och kan upptäcka
sig själv. Alla intressen är bra att utveckla.
Signatur kille 17 år och sommarjobbat på Funkibator.
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Drömmar kan gå i uppfyllelse
En dröm som jag vill uppfylla är att sjunga. Redan som
liten har jag haft musiken
som ett stort intresse.
Jag är 16 år och har precis gått ut
nian och sommarjobbar på Funkibator. En dröm som jag alltid har
haft ända sen jag var liten, är att bli
sångerska. Jag älskar verkligen att
sjunga. På varje inspelad video från
när jag var liten stod jag och sjöng.
Jag dagdrömmer väldigt lätt när jag
lyssnar på musik och då ser jag mig
själv stå på en scen och framför just
den låten jag lyssnar på. Är en person som behöver få höra att man är
bra på något, älskar man att göra
något så mycket är det självklart att
man vill höra att man är bra på det!

”Drömmen är din”

Jag kommer ihåg ”Drömmen är din”,
ett program som gick för några år
sedan på tv. Det handlade om människor som fick sin största dröm att
gå i uppfyllelse. Efter varje programs
slut minns jag hur jag sa till min pap12 Bloggtidning #forward

pa att där ville jag vara med och få
sjunga med min största idol!

Musikskola

För cirka tre år sedan sökte jag in
på en musikskola i Tingsryd och den
skolan heter Music and Business

kul att få göra mina egna maträtter.
Trivs väldigt bra att få vara i köket,
lyssna på musik och får vara i min
egen bubbla. Drömmen är att få
öppna en egen restaurang. Förutsättningarna att jobba i ett kök är att
klara av stress och att stå och gå, vil-

”Är en person som behöver få höra
att jag är bra på något.”
Academy (AMB), men blev tyvärr
inte antagen. Där fick den som
ansökte skicka in en inspelning när
vi sjöng och även berätta lite om
oss själva. Att jag inte kom in kanske blev ett Wake Up Call för mig.
Det gjorde också att jag upptäckte
vilka andra intressen jag hade.

Matlagning

De senaste åren har jag fått ett brinnande intresse för matlagning och
bakning. Jag tycker att det är väldigt

ket min funktionsnedsättning hindrar. Jag skulle tycka att vore coolt att
bli kock och göra precis tvärtemot
vad andra säger. Inget kan stoppa
mig från att uppfylla mina drömmar!
Alla dina drömmar kan inte stoppa
dig från att uppfylla dem. Man ska
inte sluta dröm även om man har
ett viss funktionsnedsättning.
Signatur tjej 16 och sommarjobbar
på Funkibator.

Första sommarjobbet/Funkisförmedlingen

Hunddagiset - vad gör man här?
Hur är det att tillbringa hela
dagen med ett flertal hundar? Vad behöver de? Vad
vill hundarna göra?
Jag har varit på hunddagiset och
jobbat nu i en vecka. Jag tycker att
de har varit roligt att vara där men
samtidigt lite långtråkigt. Jag älskar
hundar så det har varit jättekul att
få vara omringad av dem i en hel
vecka, men eftersom jag inte orkar
gå några längre sträckor så har jag
inte kunnat följa med på promenaderna som de andra gick med hundarna två gånger om dagen.

Rasta

När jag kom dit så fick man först
komma in och hänga av sig ytterkläderna och sedan komma in i
rummet där hundarna fanns och
hälsa på dem. Det var minst fem
hundar varje dag, både gamla och
valpar. Hon som jobbar där berättade lite för oss om hundarna och hur
dagarna brukar se ut. Efter snacket
så skulle hundarna ut för att rastas.
Jag fick stanna hemma och deras
runda tog ca 20 minuter så jag kollade runt hur det såg ut. När dom
kom tillbaka så skulle vi städa, vi
var tre tjejer där, så vi delade upp
städningen. Jag tog disken och de

andra tog torkning och skurade golvet. Att diska gick väldigt snabbt så
jag fick ge mat till valparna också.
Det var inte det trevligaste att göra
för det luktade så fruktansvärt äckligt. När städningen var klart fick vi
ta lunch. Vi samlades i köket och
åt med massor av tiggande hundar
runt oss.

Maten

Efter maten hade vi inga uppgifter
att göra så eftermiddagen fick vi
spendera med hundarna och göra
vad vi ville tills klockan var halv två
då det var dags för den andra promenaden. Medan de andra var ute
så tog jag hand om disken igen.
En dag fick jag öppna hundratals

att ha en eftermiddag med att bara
få gosa och leka med hundarna.

Alla dagar

Det var samma uppgifter varje dag
och det blev väldigt långtråkigt för
mig till slut. Jag blev rastlös och
kände att jag inte hade mycket att
göra. Fast det var roligt att få se
hundarna busa med varandra och
gosa med dem. Man lärde sig att
ta hand om hundar och veta vad
man ska göra när man var där på
hunddagiset, vilket jag tyckte var
bra för jag vill gärna ha en hund i
framtiden.
Fast man inte klarar av att gå ut
och rasta hundarna själv så är det

”Fast det var roligt att få se hundarna busa med varandra och att få
gosa med.”
påsar kändes det som. Påsarna skulle öppnas för att det skulle vara smidigare för oss att ta upp hundbajset.
Istället för att behöva krångla med
att öppna påsar när man är ute så
har man fixat det innan. Jag gillade

alltid trevligt att få busa och hänga
med dagishundarna. Man kan ju
gosa med dem desto mera.
Signatur kille 16 år och sommarjobbat på Funkibator.
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Första sommarjobbet/Funkisförmedlingen

Hur gör man för att söka jobb?
Hur ska man göra för att i
kunna söka sitt drömjobb?
Man kan kanske pröva att
skriva ett personligt brev
och skicka i väg ett mail.
Jag är 17 år, gillar spela dataspel,
gitarr, trummor och att sjunga. Det
instrument som jag har spelat längst
är trummor och sen kommer gitarr
och sång. Mina andra intressen är
att fiska. Nu i höst börjar jag andra
året på gymnasiet.

Söka jobb

Ett sätt som jag vet att man kan
söka jobb på är att ta kontakt med
14 Bloggtidning #forward

”CV är som ett personligt brev om sig
själv, vad man heter, ålder, vad man
gör på fritiden och vilka kunskaper
man har och så vidare. ”
chefen för de företag man vill jobba
på och berättar att man är intresserad av att jobba där, samt berättar
lite om sig själv. Det andra sättet
som man kan göra är att skriva ett
CV till företaget. Och CV är som ett
personligt brev om sig själv, vad
man heter, ålder, vad man gör på
fritiden och vilka kunskaper man

har och så vidare. Det tredje sättet
är att skicka sitt CV via mejl.
Att söka jobb är till att börja med att
skriva ett personligt brev och CV.
Signatur kille 17 år och sommarjobbare på Funkibator.

Första sommarjobbet/Funkisförmedlingen

Allt är möjligt även om
man är funktionsnedsatt
Funktionshinder gör så att
man får vara mer kreativ
vad gäller jobbmöjligheten.
Ge aldrig upp, det finns lösningar på det mesta!

bli kock och öppna min lilla egna
restaurang. Det har varit min dröm
och jag har inte tänkt på att jag inte
skulle klara av det. Man blir så om-

Jag är 16 år och föddes med ryggmärgsbråck. Jag har precis slutat
nian och efter sommarlovet är det
dags för mig att börja på gymnasiet.
Hela nian har handlat om att tänka
på vilka gymnasieval man ska göra.
För mig har det varit extra jobbigt att
lista ut vad jag vill jobba med i framtiden när jag vet att mitt funktionshinder stoppar en del val. Jag måste alltid tänka på vad jag och min
kropp kommer klara av att göra. Jag
har alltid sagt att jag ska ha ett jobb
som jag verkligen vill ha, jag vill att
det ska vara kul att jobba. Jag försöker leva ett så normalt liv som möjligt, jag ser mig själv som vem som
helst. Det tycker jag är viktigt att
man försöker göra så mycket man
kan, självförtroendet sjunker om
man ser allt negativt bara för man
har ett funktionshinder. Folk ser
alltid ner på en person med funktionshinder, ska vi låta dem fortsätta med det eller visa dem att vi vill
och försöker göra vårt bästa?!

”Jag försöker leva ett
så normalt liv som möjligt,
jag ser mig själv som vem
som helst.”

Hitta ett jobb

Det med att hitta ett jobb, det finns
ett jobb för alla det är jag helt säker
på, både för dem med funktionshinder och för personer utan.
Ett av mina intressen är att laga
mat, och då har jag drömt om att

ringad av negativa tankar att det
är det enda man hör till slut. Men
detta är vad jag tycker, jag vet att
jag har ett funktionshinder men det
ser jag inte som en stor grej för jag
har klarat av väldigt mycket genom
mina år och är en stark person som
inte ger upp. Jag lever en gång,
varför inte se möjligheterna? Tror
att det kommer bli svårt att hitta
ett jobb. Min mamma brukar säga
”arbetsplatsen kommer inte att
anpassa sig efter dig.” Jag ser fram
emot att få bli vuxen, skaffa ett jobb
och tjäna mina egna pengar.
Funktionshinder kan stoppa en del
val man ska göra inom jobbsökandet. Men sluta inte att vara kreativ
med att söka efter andra alternativ.
Signatur kille 16 år och sommarjobbare på Funkibator.
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Kontakta oss:
info@funkisformedlingen.se
www.funkisformedlingen.se
www.fb.com/funkisformedling

