Veckobrev från Arbetsmarknadsenheten
Hässleholm den 27april 2020

Hej alla,
Hoppas ni har det bra!
Kan du lite svenska får du gärna ta hjälp av din telefon eller någon i din familj som
kan översätta.
Det här med Corona tycker nog många av oss är långtråkigt. Några av oss är
ganska oroliga också.
Alla undrar säkert hur det går med grupperna på Arbetsmarknadsenheten? Vår
chef har bestämt att vi ska ha stängt till och med den 24 maj.
Vet du vad en rutin är? En rutin är en vana. Vi gör som vi brukar. Saker blir gjorda.

Veckans uppgift är i två delar. Den första handlar om rutiner. Den andra handlar
om arbete.
När du har gjort veckans uppgift skickar du ditt svar till
arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se
Du kan också välja att skriva på papper och lägga ditt svar i vår brevlåda på
Kasernvägen 2. Brevlådan sitter på framsidan av huset och vi har satt upp skyltar.
Du ska skicka ditt svar till oss senast fredagen den 1 maj kl 15.
Kan du inte göra uppgiften för att du är sjuk eller för att ditt barn är sjukt så skicka
ett sms till frånvarotelefonen (0734-253554) precis som vanligt.
Du hittar veckans uppgift på nästa sida.
Ha det bra!

Personalen på Arbetsmarknadsenheten

Veckouppgift 6
Rutiner (del 1)
Exempel på rutiner som många brukar ha är att stiga upp, duscha, äta frukost,
hjälpa barnen, gå till SFI, gå till AME…
Ibland kan det vara svårt att hålla sina rutiner. Som nu. När vi inte har tider att
passa. Vi kanske skjuter upp saker.
•

Vi vill att du berättar om tre rutiner som har ändras sedan Corona.

Exempel:
Jag kan inte gå till AME.
Jag kan inte ……………
Jag kan inte…………….
•

Vi vill också att du berättar om tre nya rutiner.

Exempel:
Jag kan göra veckouppgiften från AME.
Jag kan…………….
Jag kan…………….
Tankar om jobb (del 2)
På våra jobb gör vi många olika arbetsuppgifter. Den här veckan vill vi att du
berättar om olika arbetsuppgifter du skulle vilja ha.
Exempel:
Jag skulle vilja baka bröd.
Jag skulle vilja hjälpa gamla människor.
Jag skulle vilja……………
Du kan berätta för oss genom att:
• Skicka oss bilder från datorn som visar arbetsuppgifterna
• Rita en bild
• Skriva vilka arbetsuppgifter och varför du tycker om dem
Exempel: Jag skulle vilja baka bröd för jag var bagare i mitt hemland.
Skicka svaret på del 1 och del 2 till arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se eller
skriv och rita på papper.
Skriv ”veckouppgift 6” och ditt namn högst upp.
Lycka till!
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