Kort om au pair-arbete i Italien
Som au pair bor du hos en familj i ett annat land och hjälper familjen genom att ta hand om barnen och att göra
en del enklare hushållsarbete. Olika familjer har olika behov så dina uppgifter kan variera, men här är några
exempel:
# Ge barnen frukost
# Hämta och lämna barnen på förskola/skola och olika fritidsaktiviteter
# Mata och byta blöjor på små barn
# Hjälpa till med läxläsning
# Leka
# Göra utflykter
# Sitta barnvakt
# Laga mat och diska
# Tvätta och stryka
# Plocka undan och städa
Din huvuduppgift som au pair är alltid att ta hand om barnen, inte att städa, tvätta, diska m.m. I Italien är det
vanligt att man som au pair agerar språklärare. Hos en inhemsk familj vill man ofta att en au pair pratar med
barnen på engelska och lär dem detta språk. Internationella familjer bosatta i Italien vill inte helt ovanligt ha en au
pair som kan prata med barnen på föräldrarnas hemspråk, tillexempel vill kanske en svensk familj bosatt i Italien
ha en svensk au pair för att barnen ska få med sig detta språk också.
Sammanlagt ska allt arbete ta ungefär 30 timmar i veckan, men det kan variera lite beroende på vilket land du
jobbar i. I USA är till exempel arbetstiden cirka 45 timmar per vecka. Det vanligaste är att man jobbar som au pair
i mellan sex månader och ett år. Under sommaren kan det i sällsynta fall finnas möjlighet att arbeta under en
kortare period, men i princip aldrig mindre än två månader.

Au pair förmedlingar
Svenska kyrkan i Rom har ingen kontakt med några au pair-förmedlingar men det händer att det finns
efterfrågningar på vår anslagstavla. Övriga tips om hur du kan hitta au pair-familj finner du nedan:

Använd dig även av Arbetsförmedlingens hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se/

På www.wantedinrome.com hittar du diverse annonser, däribland till aupairjobb, eller så lägger du ut en
egen annons med dig själv som tillgänglig som aupair.

Au pairer som Svenska kyrkan varit i kontakt med tidigare har hittat sina familjer via www.aupairworld.net och www.greataupair.com, därtill finns ett flertal agenturer, sök bara på au pair i din sökmotor.

Vad tjänar jag som au pair?
Ca 240-320 €. /månad, beroende på arbetstimmar, som au pair i Italien

Hur bor man?
Husen och lägenheterna är ofta äldre i Italien än i Sverige. Det är periodvis kallare inomhus än vad vi är vana vid i
Sverige. Detta uppvägs dock av bostädernas ofta charmiga atmosfär, takhöjd osv.

Vart åker man som au pair?
I Italien åker man främst till någon utav de större städerna, t ex Rom eller Milano, men du kan också hamna på
landsbygden.

Vad äter man?
Det italienska köket är världskänt och anses som mycket njutningsfullt. I Italien är mat och umgänget kring
middagen en mycket central del av vardagen. Frukosten är normalt det minsta målet på dagen, vanligtvis en kaffe
och en croissant – i Italien kallad cornetto -som intas på ett lokalt café. Till lunch äts ofta ett större mål som är
mycket kolhydratrikt men middagen är ofta mindre och innehåller sällan kolhydrater alls. Något annat som skiljer
sig i matväg är att man generellt sätt äter senare än vad vi är vana vid, det är inte ovanligt att middagen intas efter
åtta på kvällen.

Skolan i Italien
Något som skiljer sig ifrån Sverige är de krav barnen har från skolan redan i de lägre åldrarna. Italienska barn har
ofta relativt mycket läxor och stora ämnen tidigt i skolan. Dessutom förväntas de adressera lärarna med rätt titel,
motsvarande t ex magistern.

Arbetstid
Arbetstiden är i genomsnitt 20-30 timmar i veckan med några lediga dagar, ofta fördelade på någon timme på
morgonen men majoriteten på eftermiddag/kväll. Arbetsuppgifterna består oftast av att göra iordning barnen inför
skolan på morgonen och passa dem på eftermiddagarna tills föräldrarna kommer hem. I vissa fall ingår även lätt
hushållsarbete, som att städa, diska och tvätta.
Men givetvis är upplägg och uppgifter varierande från familj till familj. Ett tips är att fråga din värdfamilj vad de
tänkt sig innan du kommer på plats för att veta vad du ska förvänta dig.

Viktigt att tänka på!



Få reda på viktiga saker att tänka på innan du åker och vad som gäller i det EU-land du söker som au
pair. Inom EU har medlemsstaterna utveckla ett au-pair avtal1.
Ska du stanna i Italien i mer än tre månader behöver du ett uppehållstillstånd, detta bland annat för att
ditt sjukförsäkringskort för EU ska vara giltigt, detta kan du ordna på plats

Om du har fler funderingar är du välkommen till Svenska kyrkans ungdomsgrupp, vårt program hittar du under
Ung i Rom på Facebook eller genom att höra av dig till rom@svenskakyrkan.se
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http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=1&NT=068

