
    Tre veckor av nya upplevelser 

Att ha möjlighet att spela paintball, testa på ridning och paddla kanot som en del av sitt 
jobb kunde jag bara drömma om när jag under våren 2021 sökte sommarjobb. Då hade 
jag ingen aning om att det bara några månader senare skulle det bli min verklighet. 

När jag rullar in på Kulturskolans parkering ser jag den direkt. Den röda minibussen med vita 
bokstäver, en buss som jag under de kommande tre veckorna kommer att lära känna utan och 
innan. På den första dagen som feriearbetare på Varbergs Mobila Ungdomsverksamhet 
MUVE vet jag inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Ska vi åka och träffa ungdomar första 
dagen? Eller ska vi få någon form av introduktion? Sanningen blev en blandning av båda. När 
jag äntligen släpat mig upp till Kulturskolans femte våningen (som tur var träffades vi bara 
där uppe ett par gånger) får jag för första gången träffa mina tre handledare och den andra 
feriearbetaren. Vi blir tilldelade ett schema på vad vi ska göra de kommande tre veckorna och 
får lite mer information om organisationen. MUVE finns för att se till att alla barn mellan 
11-19 år oberoende av var de bor i kommunen och familjens ekonomi ska få möjlighet att 
hitta på roliga saker på sin fritid. Det är det vi feriearbetare på MUVE ska hjälpa till med 
under tre veckor. 

Jag ska inte ljuga, första dagen på jobbet blir inte den bästa dagen i mitt liv. Hastigt och 
lustigt behöver vi sticka ner till stan och med min tur börjar det ju såklart regna. Vid 11-tiden 
drar vi vidare till Karl-Gustav för första träffen med barnen. Vi kommer dit och plockar fram 
schack, kortspel, kubb, SUPar, mat, högtalare och allt ni kan tänka er för ett lyckat häng med 
ungdomar. Allt för att det ska dyka upp tre barn. På FEM timmar. Min första dag på jobbet 
blir minst sagt ganska underväldigande. 

Den här upplevelsen fungerar som en läxa för mig att inte döma ut något för snabbt. Visst, 
första tillfället kanske inte alltid blir som du tänkt dig men tänk vad man missar om man 
hoppat av efter en gång. Jag kan berätta vad jag hade missat. Jag hade missat en dag på havet 
med barn som blev helt överlyckliga så fort de fick napp. Jag hade missat att spring runt i en 
skogsdunge och bli skjuten med färgkulor. Framförallt hade jag missat att träffa alla roliga 
barn och se med egna ögon hur viktigt sådana här initiativ för att alla barn ska ha något att 
göra verkligen är. Man fick verkligen känna hur stor skillnad det gjorde för dessa barn och att 
få vara med att skapa den skillnaden var otroligt givande. 

Under de tre veckorna jag feriearbetade utvecklades jag mycket. Jag fick gå utanför min 
comfort zone och testa på flera olika aktiviteter. Jag blev bättre med barn och förbättrade 
mina ledarförmågor, samt att jag fick en större förståelse för hur viktigt det faktiskt är med 
fritidsaktiviteter, för alla. Allt detta medan jag hade superkul. Om du gillar barn och tycker 
detta låter som ett roligt sommarjobb, tveka inte att söka! 
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