
Vi söker dig som går i åk 9-åk 2 på gymnasiet till feripraktik på kollo eller läger

Till våra feriepraktik-platser söker vi dig som är skriven i Örebro kommun och därmed kan söka 
feriepraktik via Örebro kommun. Våra läger och kollon erbjuder varierande arbetsuppgifter där 
du som ledare finns med för att vara en förebild, anordna aktiviteter och se till att barnen får en 
trygg och givande vistelse. Du ska vara positiv, kunna ta egna initiativ och ha lätt för att få kon-
takt med barn. Följande meriter är bra: Har varit eller är ledare för någon barngrupp, är aktiv 
medlem inom KFUM Örebro, har själv varit på något kollo/läger.

Feriepraktik på Kilsbergsgården 
Kilsbergsgården ligger ett par mil utanför Örebro. Anläggningen ligger mitt i Kilsbergen med 
skogen inpå knuten i direkt anslutning till sjö och badstrand. 85 Örebrobarn i åldern 8-12 år är 
där i perioder om två veckor och vi har fyra stycken barnperioder. Man arbetar två barnperioder 
vilket är 33 dygn enligt följande datum: Period 1-2: 13/6-15/7 alt. Period 3-4: 16/7-17/8

Man är ledig 1 dygn/ vart 5:e påbörjat dygn och man får ersättning för 15 dagar. Mat och logi 
ingår i uppdraget och man bor på plats på kollogården.

Feriepraktik på Klackagården
Klackagården är en härlig kollogård 1,5 mil NV om Nora i direkt anslutning till sjö och badstrand. 
Här anordnar vi en kolloperiod för 55 Örebrobarn i slutet av sommaren. Man arbetar 16 dygn 
enligt följande datum: 26/7-11/8.

Man är ledig 1 dygn/ vart 5:e påbörjat dygn och man får ersättning för 15 dagar. Mat och logi 
ingår i uppdraget och man bor på plats på kollogården.

Feriepraktik i Hästhagen
I Hästhagen, Örebros centralsate aktivitetsområde bedriver vi mycket verksamhet under som-
maren. En del av vår verksamhet är dagläger för barn 8-12 år som dagtid under vardagar
är på dagläger i Hästhagen där du som ledare tillsammans med barnen hittar på mänger av 
aktiviteter. En annan del är att vi bedriver kiosk och uthyrningsverksamhet av sommaraktiviteter 
där du som feriepraktikant bemannar kiosken. Båda uppdragen går att söka och föjande peri-
oder finns att välja på: v.25-27 alt 31-33.

Du som söker feriepraktik hos oss måste söka uppdraget både via oss och Örebro kommun för 
att ha chans att få uppdraget. Ansökningsperioden är 1-14 mars hos Örebro kommun.
Ansökan till oss sker via vår hemsida kfumorebro.se. Frågor besvaras av 
kfum@kfumorebro.org eller via telefon 019-6110498.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den  1 Mars. 

Feriepraktik


