
BILAGA 5 - Avtal mellan volontär och praktikplats 

Praktikplatskontrakt  
Volontär – Församling  

UNGRESURS.NU 
SVENSKA KYRKANS UNGA I GÖTEBORG  
GÖTEBORGS STIFT
HELSJÖNS FOLKHÖGSKOLA 

Svenska kyrkans unga i Göteborg POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON WEBSIDA 
Box 119 37  Lilla Bommen 1 031-771 30 67 www.ungresurs.nu 
404 39 Göteborg 

Volontärens uppgifter 
Volontärens namn:  Född: (ÅÅMMDD-NNNN): Mobil:  

Adress: Postnr: Ort: 

Anhörigs uppgifter: Mobil: Epost: 

Anhörigs uppgifter: Mobil: 

Stiftskontakt uppgifter 
Stiftskonsulent: Tel: Stift: Epost:  

Praktikplats/församlings uppgifter 
Församling/pastorat: Tel:  Handledare: Tel:  

Adress: Postnr:  Ort:  Org.nr:  

E-post:

På kurs: På praktikplatsen/församlingen: 

Tid: Tre kurstillfällen på två terminer Tid: Fem dagar per vecka tillsvidare 

Innehåll: 

 Tydliggöra Svenska Kyrkans 
bekännelse, uppdrag och 
organisation

 Ge möjlighet till utveckling av och 
reflektion över tro och liv 

 Öka intresset för de kyrkliga
yrkesprofilerna

Innehåll: 
Det är av stor vikt att praktikplatsen kan ge 
volontären meningsfulla uppgifter under hela 
arbetsåret.  
5 dagar per helgfri vecka. 

Avtalsperiod:    10 månader från och med:  

Volontärens ersättning är bostad och fickpengar (mat och fickpengar 68 000:- (6 800:- x 10 månader) minus skatt på det totala 
beloppet.

Ort/Datum  _____________________________________________________________ 

Volontär _________________________________________________  Handledare_____________________________________________ 

Ansvarig i församlingen_______________________________________________ 



Praktikplatskontrakt
Volontär – Församling  

UNGRESURS.NU 
SVENSKA KYRKANS UNGA I GÖTEBORG  
GÖTEBORGS STIFT
HELSJÖNS FOLKHÖGSKOLA 

Svenska kyrkans unga i Göteborg POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON WEBSIDA 
Box 119 37  Lilla Bommen 1 031-771 30 67 www.ungresurs.nu 
404 39 Göteborg 

Mål och innehåll 
Ungresurs.nu är huvudman för utbildningen och ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av volontärens 
samlade utbildning.  

Församlingen/handledaren 

Utbildningen genomförs under ledning av handledare som är kunnig inom yrkesområdet. Det är handläggaren på 
ungresurs.nu ansvar att försäkra sig om att handledaren har den kompetens som krävs. Personalutrymmen står till 
volontärens förfogande. Volontären inordnas i den ordinarie arbetarskyddsverksamheten på praktiksplatsen. 

Stiftskontakten 
Handläggaren eller stiftskontakten besöker volontärer och praktikplatsen vid problem eller konflikter under året. 

Volontären 
Följer uppförandekoder, arbetstider och rutiner på praktikplatsen samt gällande skydds- och hanteringsföreskrifter. 
Volontären informerar alltid handledaren i förväg om frånvaro vid sjukdom eller annan frånvaro. Praktiken är en del av 
utbildningen och kan bara avbrytas med godkännande av handläggaren. Om volontären av någon anledning vill avbryta 
sitt år gäller en månads ”uppsägningstid” efter det att handläggaren och praktikplatsen fått informationen.  

Om volontären av någon anledning skulle vilja byta praktikplats skall handläggaren kontaktas för att diskutera situationen 
både med alla parter. I första hand skall man försöka lösa situationen på plats, i andra hand försöker handläggaren hitta en 
ny praktikplats eller erbjuder plats till bibellinje på Helsjöns folkhögskola. Om ett byte inte är möjligt och volontären 
fortfarande inte vill vara kvar kan volontären tvingas att avbryta sitt år. 

Försäkring 
Personförsäkring 
Praktikplatsen ansvarar för att hålla volontären försäkrad och ersätta eventuella skador under arbetstid på samma villkor 
som gäller anställda. Volontären bör själv teckna olycksfallsförsäkring för skador och olycksfall på fritiden. 

Under kurstillfällena inklusive resor till och från kurserna är volontären försäkrad genom Helsjöns folkhögskola/Svenska 
Kyrkans Unga. Används egen bil gäller egen bilförsäkring. Används egen bil på praktiken skall detta förankras hos 
handledaren innan. 

Ersättning 
Volontärens ersättning är bostad och fickpengar minus skatt på det totala beloppet. För att erhålla sina fickpengar krävs 
det att volontären är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Praktikplatsen ansvarar för att fickpengarna betalas 
ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar, vanligtvis den 25:e varje månad. Avslutas eller påbörjas året mitt 
i en månad betalas bara den delen av fickpengarna ut som täcker den del av månaden man arbetat. Anställning är max 10 
månader, ersättning utgår under den tid som volontären tjänstgör. 

Praktikplatsen betalar förutom fickpengar och boende även terminsavgift till Ungresurs.nu. 

Årskostnad för praktikplatsen  
Mat och fickpengar 
Bostad -  
Terminsavgift ht 
Terminsavgift vt  

68 000:- (6 800:- X 10) 
enligt skatteverkets regler, motsvarande ett rum och kök* 
 7 500:- kurser och resor 
 7 500:- Kurser och resor 

*http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357210.html?date=2016-12-02
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