
Ett sommarjobb fullt av skratt

Jag vet inte om jag var nervös min första dag på förskolan som 4 åring, men något jag
vet är att jag var nervös min första dag på förskolan som 17 åring.

En tidig torsdagsmorgon stod jag där, utanför mitt gamla dagis. Jag var så nervös att jag
först inte fick upp grinden. Vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Tankarna snurrade i
huvudet. Tillslut fick jag upp grinden och så fort jag kom in i förskolan släpptes allt. Jag
möttes av en varm och välkomnande miljö med glada och goa barn och fröknar (det var
extra roligt att träffa de andra fröknarna för de var mina fröknar jag hade haft när jag var
liten).

Jag hade många fördomar innan jag började jobba, jag tänkte att man inte gjorde så
mycket och var rädd för att det skulle bli långtråkigt. Men tvärt om, tiden gick för snabbt
och arbetsuppgifterna varierade från dag till dag. Ena sekunden var jag en patient med 8
små doktorer runt mig och andra sekunden vek jag pappersloppor till fingrarna
domnade. Efter dessa veckorna har jag blivit proffs på pappersloppor! Något jag inte
hade räknat med var att det skulle vara så kul. Barnen är väldigt kreativa, snälla, smarta
och inte minst roliga. Vi har skrattat massor i sommar.

Jag tycker att feriearbetet har lärt mig mycket om arbetslivet och gett mig erfarenheter
jag kan använda under hela livet. Jag som tidigare varit osäker på vad jag vill göra efter
studenten har blivit intresserad av att fortsätta jobba med barn. Feriejobbet har varit en
bra möjlighet att testa på ett yrke och få idéer om framtiden. Jag tycker man borde söka
feriejobb för att det är ett smidigt sätt att få ett bra och rättvist sommarjobb. Man lär sig
mycket om lön och arbete och får en sommar man sent kommer att glömma. Kanske
hittar du också, precis som jag, ditt nya drömjobb!
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