
  JUFs utbytesprogram        

Ta chansen - ta emot en praktikant på din gård! 

          Ta möjligheten att lära dig mer om en 
annan kultur genom att ta emot en 

praktikant till gården.



Hur länge har programmet funnits?
Utbytesprogrammet har funnits sedan 1966, men under olika namn. 

Anställning
Praktikanterna är anställda hos värden, värden betalar sociala avgifter 
som för vilken anställd som helst. Praktikanten börjar på 50 % av den 
avtalsenliga lönen (månad 1-6), månad 7-12 går lönen upp till 70 % och 
månad 13-18 har dem full lön enligt avtal.  

Värden hjälper praktikanten att ordna med SINK-ansökan hos Skatte-
verket liksom att ordna med ett svenskt bankkonto. Det är viktigt att 
diskutera vilka regler som gäller hos värden direkt när praktikanten 
anländer för att undvika missförstånd. 

Både värden och praktikanten fyller i uppföljningsrapporter som skickas 
till JUF under perioden.

Kostar det något att ta emot en praktikant?
Ja, värden betalar en årlig värdfamiljsavgift och en avgift per månad per 
praktikant. Programavgiften betalas av värden när praktikanten har lön 
enligt 50 %.

I programavgiften ingår en tredagarsträff där JUF samlar ihop de prakti-
kanter som är här just då. Olika gårdsbesök varvas med kulturella inslag, 
det är obligatoriskt för praktikanter att delta. 

          

          



Vad ska man tänka på?
Värden ordnar med boende. Antingen bor dem med familjen eller i ett 
eget boende. Man väljer om praktikanten ska äta med familjen eller laga 
sin egen mat. För boende kan värden ta ut en hyra.

Hur länge kan man ha en praktikant?
Kortaste tiden är 3 månader och det längsta är 18 månader. Man brukar 
börja med en kortare period för att sedan förlänga om allt funkar bra. 

Hur många praktikanter får man ta emot?
Man får ha 2 praktikanter och sedan 1 praktikant per var 5e anställd 
under perioden som praktikanterna är på gården. 
Exempel: Det arbetar 5 anställda på gården. Då får värden ta emot 3 
praktikanter. 

Hur stort är utbytesprogrammet?
I utbytesprogrammet har det under de senaste 2 åren ingått ca 350 
praktikanter per år, när man räknar både nya och dem som gör förläng-
ningar. 

Praktikantnämnden
JUF är verkställande i praktikantnämnden sedan 1985. I praktikant-
nämnden ingår Kommunal, Gröna Arbetsgivare, LRF, IAEA och JUF. 
Löneavtalet för praktikanterna är avtalsenligt.

          

          



Vill du ta emot en praktikant?
Ja! Hur gör jag då? Kontakta JUFs kansli för mer info. Du får en 
värdfamiljshandledning och värdfamiljsansökan på mailen. 
Värdfamiljsansökan skickar du tillbaka tillsammans med bilder och 
referenser. När du blivit godkänd kontaktar JUF dig och arbetet börjar 
för att matcha praktikanter efter era önskemål. 

Tänk på att kontakta JUF i god tid, gärna 4 månader innan du vill ta 
emot praktikanter. 

Spara broschyren!Spara broschyren!

          

          Kontakta JUF 
Tel: 0150-503 90                      Mail: juf@juf.se

          

JUF är medlem i Grow Abroad 
World Alliance

Foto framsida: privat. Foto uppslag: JUF kansli


