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Beskrivning av ferieplatser sommaren 2023 
 

Nedan finner ni beskrivningar av de ferieplatser som erbjuds i Lessebo kommun under sommaren 

2023. Håll gärna koll på kommunens hemsida i slutet av mars, början på april för att få mer 

information gällande busskort. 

 

Kommunala verksamheter 

 

Fritids 
På fritids får du vara med i fritidspedagogernas dagliga arbete. Här får du vara med i både inom- och 

utomhusaktiviteter. Det dagliga arbetet innefattar att genomföra olika aktiviteter med eleverna, det 

kan vara allt ifrån att vara med vid lekar, spela spel, pyssla, städa mm. 

 

Förskola 
I arbete på förskola får du möjlighet att vara med i personalen och barnens dagliga verksamhet. Här 

får du vara med i alla olika sorters inom- och utomhusaktiviteter, dessa aktiviteter kan till exempel 

innefatta att vara med barnen vid lekar, sagoläsning, hjälpa till vid mat och fruktstunder, städa mm. 

 

Kommunhusets kontaktcenter 

Här får du vara med i receptionisternas dagliga arbete i att ge god service till kommuninvånare och 

anställda. Fokus i arbetet ligger på god service och bemötande. Arbetsuppgifter är bland annat att 

vara med och hantera receptionens lucka, sortera papper, arkivera dokument, påfyllning av material 

samt tillgodose tjänstemännen med kontorsmaterial med mera.  

 

Äldreomsorg 

I arbetet inom Lessebo kommuns äldreomsorg får du möjlighet att sätta guldkant på de 

äldres vardag. Här får du en möjlighet att vara en del i de äldres sociala samvaro med 

aktiviteter som innefattar att gå promenader, spela spel, läsa tidningen, baka, lyssna på 

musik och andra aktiviteter som de äldre gör under en dag. Du får även vara med vid inköp, 

måltider, städ och påfyllning av material.  

 

Lokalvården 

Här får du följa med i Lessebo kommuns lokalvårdares dagliga arbete. Ni arbetar med att 

städa i kommunens olika verksamheter i syfte att göra dessa rena och fina.    
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Kultur och fritid 

Fritidsgård, sommarlov aktiviteter för yngre barn, städning, administrativa göromål, biblioteket. 

 

Måltidsverksamheten 
Feriearbetar du inom måltidsverksamheten får du vara med i kommunens kök. Där tillagas måltider 

till förskola, skola, fritids och äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter under sommaren kommer att vara 

förberedelser, matlagning, servering, diskning och städning. 

 

Utemiljö 

Med parkarbete som feriejobb får du tillsammans med vår arbetsledare arbeta för att göra 

kommunen finare och renare. Det är ett varierat utomhusarbete i kommunens alla fyra orter. 

 Arbetsuppgifter som ingår är bland annat målning, ogräsrensning, städning av lekplatser, 

skräpplockning med mera.  

 

Strömbergshyttans Miljöverkstad  
I Strömbergshyttans Miljöverkstad utanför Hovmantorp får du vara med i miljöverkstans och 

internservices dagliga sysslor. Här innefattar arbetsuppgifter som att klippa gräs, flytta och städa. Du 

får även möjlighet att hjälpa till i Strömbergshyttans Second hand butiker med diverse olika sysslor.  

 

Byggåterbruket Hovmantorp 

Arbetsuppgifter som ingår att laga cykel, gräsklippare, laga saker, sortering av varor och 

hämtning av varor. 

Städ rengöring underhåll, målning och montering.  

 

Vaktmästeri på Bikupan 
Feriejobbet som vaktmästare på högstadieskolan Bikupan är ett varierat arbete. Här får du vara med 

vaktmästaren i det dagliga arbetet och utföra arbetsuppgifter både inom- och utomhus. Du kommer 

bland annat få arbetsuppgifter som målning, lokalvård, flytt av möbler och diverse saker, hantering 

av läromedel till bibliotek, rensa rabatter med mera. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltning 

Arbete inom serviceenheten: lokalvård, vaktmästeri, yttre skötsel och Arkivarbete i kommunhuset. 

De som ska arbeta i arkivet behöver kunna god svenska och vara duktiga nog för att hantera arbetet. 
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Föreningar  
 

Hovmantorps Film- och Fotoklubb 
Du får prova på att vara press- och naturfotograf, att i bild och text lyfta fram allt som gör det mycket 

värt att leva i Lessebo kommun och saker som kan bli bättre genom intervjuer med invånare i alla 

åldrar. Du kan också bli handledare åt ungdomar 6–15 år som vill prova på att vara fotograf. Vi utgår 

från klubblokalen i Hovmantorp Folkets hus där klubben har bärbara datorer. Du får låna 

systemkamera som även är bra att videofilma med. Bilder och videor kommer att publiceras på 

fotobloggen nouw.com/Hovmantorp, fotoklubbens FB-sida, Instagram och Youtube och Tik Tok. 

 

Hovmantorps Segelsällskap 
Feriearbetar du på Hovmantorps Segelsällskap får du träna paddling, segling och rodd för att kunna 

ge ungdomar som går prova-på-segling under sommaren trevliga upplevelser på sjön. Du får också 

arbeta med underhåll av anläggningen samt utlämning av båtar till folk som vill hyra. Du bör ha 

mycket gott sim kunskap för detta feriejobb och gärna sjö- och motorbåtsvana. 

 

Lessebo och Hovmantorp GoIF 

Du kommer att vara en av flera ungdomsledare i föreningarnas fotbollsskolor. Här får du vara med 

och stötta de barn som går på fotbollsskola under sommaren. Är du intresserad av fotboll och vill lära 

dig mer om ledarskap kommer detta feriejobb passa dig.  

 

Ljuders Hembygdsförening  
I Ljuders hembygdsförening får du vara med i föreningens dagliga arbete när det gäller att leverera 

god service till kunder och besökare. Arbetsuppgifter som innefattas är försäljning i kiosken, ge 

information och guidning till besökare, turistinformation samt inre- och yttre lokalvård. 

 Visning av Amerikarum och Hembygdsgård, guidning besökare, sälja glass och böcker, lokalvård. 

Turistinformation, hjälpa besökare till andra närliggande besöksmål och matställen.  

 

Skrufs Glasmuseum 
På Skrufs glasmuseum finns en unik samling av bruks- och prydnadsglas, museet visar ett urval av 

brukets tillverkningar från starten 1897. Arbetsuppgifter som innefattas om du feriejobbar på Skrufs 

glasmuseum är försäljning av entrébiljetter, visning och guidning i museet, turistinformation samt 

inre- och yttre lokalvård.  

 

Ekeberga Hembygdsförening Kosta 

Arbeta i Museet gamla kosta i Kosta. Arbetat består i att skötta ett kaffe, tillaga och servera 

kaffe och våfflor. 
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Lessebo Orienterings klubb 

Förberedelser av orienteringsstafetten Tjoget 1–2 juli i Slätthult. 

Paketering av kartor, lagkuvert, nummerlappar m m. Framtagning av skyltar, 

iordningställande av sekretariatsvagnar, kontrollenheter, radiokontroller m m. Utmärkning 

och uppskyltning av camping- och parkeringsplatser.  Uppbyggnad av tävlingsarenan. v 25 i 

klubbstugan Högehall, Strömbergshyttan. V 26 i fält i Slätthult. 

 

KulturCrew 
KulturCrew är en modell för unga där man lär sig och genomför kulturarrangemang. Du bör ha 

intresse för kultur dvs musik, teater, dans, bio, litteratur, konst el likn. Gruppen kommer att 

marknadsföra, planera och genomföra kulturaktiviteter som ges för publik. T ex en biovisning, 

barnkonsert eller liknande. Artister bokas i förväg och gruppen står för värdskapet både gentemot 

artister och publik. Feriejobbet med KulturCrew hålls i Folkets hus i Hovmantorp.  

 
Övrigt 

 

UngDrive 

OBS! Separat ansökan görs till UngDrive. Du kan fortfarande ansöka om kommunala feriejobb, men 

du kan endast välja ett av alternativen ifall du blir erbjuden båda. Gå in på www.ungdrive.se för att 

läsa mer och lämna in din ansökan.  

http://www.ungdrive.se/

