
 

 
 

 

 

 

Information till elever på vuxenutbildningen  

 

Kommunens invånare behöver dig nu!  
 
Med anledning av Covid-19 blir många sjuka. Därför 

har kommunala verksamheter inom vård och omsorg 

omgående ett mycket stort behov av personal.  

Du som studerar termin 2 eller 3 på vuxenutbildning inom 

vård och omsorg erbjuds därför att ansöka om jobb via 

den nya resursbanken. 

LÄNK: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lediga-

jobb/lediga-jobb/extrapersonal-under-coronakrisen/ 

När du går in på länken ska du kryssa i ”Pågående vuxenutbildning (år 2 eller 

3) inom vård/omsorg”. 

Rekrytering 

Efter att ansökan är gjord påbörjas rekryteringen direkt. Du kommer bli 

inbjuden via mejl till videointervju. Om du uppfyller kraven blir du därefter 

erbjuden en anställning. Matchning sker mellan dig och lämplig arbetsplats.  

Arbete/Studier 

Om du blir anställd så väljer du själv om du vill kombinera arbete och studier 

eller pausa studierna under en tid och återuppta dem senare. Glöm inte att hålla 

kontakt med din skola kring din studieplan samt kontakta CSN vid eventuell 

förändrad studieomfattning.  

På arbetsplatsen 

Efter anställning får du en inlogg till ett system där du ska markera de tider 

som du kan jobba. Du får särskild information om hur det går till. På 

arbetsplatsen kommer en handledare ta emot och introducera dig.  

Validera APL 

Om du blir anställd kan det finnas möjlighet att validera (omvandla) 

arbetsinsatsen till skolans APL. Skolan kan bedöma detta i efterhand och tar då 

hänsyn till antal arbetade timmar och det arbetsinnehåll du utfört. Du ansvarar 

själv för att aktivera detta. Handledaren på arbetsplatsen är den som kan 

signera de dokument som kan komma behövas för validering. 

 

Välkommen att ansöka om jobb, nu! 
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Checklista för dig som elev: 

 

 Anmäl ditt intresse via länken. 

 

 Du genomgår urval för rekrytering, intervju, efter bedömning får du 

som godkänns jobberbjudande och matchas med arbetsplats. 

 

 Omfattning jobb/studier. Du har ett eget ansvar att välja hur du 

kombinerar jobb och studier eller enbart jobbar. 
 

 Om du avbryter studierna helt eller delvis, stoppa/justera CSN. 
 

 Upprätta ny studieplan med din skola.  

 

 Själv kontrollera om CSN tillåtna maxbelopp för intjänad lön uppnås 

och meddelar CSN. 

 

 Efter anställning följ instruktionerna. Logga in i system och lägg dig 

tillgänglig för jobb.  

 

 Lägg dig inte tillgänglig de datum som krockar med de 

prov/examination på skolan som du tänker delta på. 

 

 I efterhand kan din arbetsinsats prövas mot validering av APL. Du 

ansvarar själv för att aktivera önskan på sin skola och bifogar 

dokumenten som handledaren på arbetsplatsen signerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


