Veckobrev från Arbetsmarknadsenheten
Hässleholm den 11 maj 2020
Hej alla,
Hoppas ni mår bra!
I Sverige lär sig många barn spela flöjt i skolan. När man spelar ett instrument följer
man noter.

Ibland finns det här tecknet:

Det betyder repris och då ska man spela samma sak igen. I Coronatider känns livet
så ibland. Varje dag är en repris av den förra. Det händer inte så många nya saker.

Flicka spelar flöjt

Veckans uppgift är i två delar. Den första handlar om din vecka och 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 15 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.
Vänliga hälsningar!

Personalen på Arbetsmarknadsenheten

Veckouppgift 8
En bra vecka (del 1)
Vad är en bra vecka? Är det att göra många spännande och varierade saker? Eller
är det att göra lugna och avkopplande saker? Eller är det en mix?

Några av oss blir rastlösa och oroliga när det händer lite och allt är väldigt lugnt.
Några av oss mår bra av ett lite lugnare liv.
Uppgift
Skriv tre svar till frågorna:
Vad är en bra vecka för dig?
Exempel:
En bra vecka är när jag kan gå till arbetsträningen.
En bra vecka är när jag kan ringa min bror.
En bra vecka är när jag kan…………………

Rastlös? Rör på dig!

Tankar om jobb (del 2)
Hur vill du att det ska vara på ditt jobb?
•
•

Jag vill göra många olika saker.
Jag vill göra samma saker varje dag.

Uppgift
Fundera på vad du mår bäst av. Att göra många olika saker på jobbet eller att göra
samma saker varje dag. Berätta för oss vilket som passar dig bäst.
Exempel:
Jag vill göra samma saker på jobbet varje dag.

Jobb på biltvätt. Personalen tvättar bilar varje dag.

Svar (del 1 och del 2)
Skicka svaren till arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se
Du kan också skicka ett vanligt brev eller lägga det i vår postlåda.
Skriv ”veckouppgift 8” och ditt namn högst upp.

Lycka till!
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