Arbete och praktik

En fördjupning inom Inkludera-Mera-Utbildningen

Inkludera mera
Förutom en kompetent kollega kan du som anställer en medarbetare med funktionsnedsättning
få stöd och bidrag. Det innebär att du kan få ekonomiskt stöd för att din medarbetare ska kunna
utföra sitt arbete. Arbetsförmedlingen erbjuder även stöd och råd kring verktyg och hjälpmedel.
Det finns olika former av anställning och praktik, här följer de som är vanligast för kollegor med
IF.
Lönebidragsanställning
Medarbetaren med IF är anställd på samma villkor som de andra på arbetsplatsen men staten går
in och betalar en del av lönen. Det är för att kompensera för till exempel större behov av
handledning eller långsammare arbetstakt. Arbetsgivaren kan få bidrag för lön upp till 18 300 kr
(gäller 2018) men lönen till den anställde bör i övrigt följa branschens lönenivå motsvarande
kollektivavtal. Det går även att få bidrag för kostnader för insatser för att utveckla den anställdes
arbetsförmåga. Kontakta arbetsförmedlingen för att få mer information.
Praktik
Unga med IF kan göra praktik på en arbetsplats via en Daglig verksamhet, de omfattas då av
aktivitetsstödet. Detta är ofta ett bra sätt för arbetsgivare att lära känna talanger och praktiken
kan sedan uppgå i en lönebidragsanställning.
Sommarjobb
Gymnasieungdomar med IF erbjuds i många kommuner sommarjobb på samma sätt och med
samma villkor som andra ungdomar! Det kan vara ett bra tillfälle för dig som arbetsgivare att
prova på, kontakta din kommun och för information kring vilket upplägg de har för
sommarjobb.
APL
I gymnasiesärskolan är, precis som i många praktiska gymnasieutbildningar, APL
(arbetsplatsförlagt lärande) en central del av utbildningen. APL är alltså en form av praktik på en
arbetsplats. Gymnasiesärskolor har utbildningar inom en rad ämnen, t ex handel, estetiska ämnen
och praktiska. Att erbjuda APL är ett bra tillfälle för er som arbetsplats att lära känna några
ungdomar med IF och lära mer!
Vill din arbetsplats bli certifierad av Kung Saga Förening?
Så här går det till
1. Ni har viljan att anställa/ anordna praktik för en person med IF. Hurra!
2. Ladda ner kravspecifikationen och förankra den i Er arbetsplats ledning.
3. Hitta en person med IF som matchar Era behov av arbetskraft
4. Kontakta KSF för bokning av introduktion av webbutbildningen Inkludera-Mera. Vi håller
denna 2-timmar långa utbildning på Er arbetsplats.
5. Förankra kravspecifikationen hos berörda medarbetare och arbeta tillsammans för att uppfylla
kraven.
6. KSF granskar din arbetsplats utifrån kraven i specifikationen. Godkänd = certifikat!

inkluderamera.nu
w w w . i n k l u d©
e rKung
a m eSaga
r a . Förening
nu
© InkluderaMera/Skyddsvärnet

inkluderamera.nu
w w w . i n k l u d©
e rKung
a m eSaga
r a . Förening
nu
© InkluderaMera/Skyddsvärnet

