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RIKTLINJER FÖR KOORDINATORER OCH HANDLEDARE
Huvudsyftet med riktlinjerna är att utveckla ett transparent verktyg som återspeglar de kvalitetsindikatorer
som fastställts av Europeiska kommissionen. Riktlinjerna riktar sig till planering, förhållanden och utvärdering
av den arbetsplatsförlagda utbildningen och även som kommunikationsteknik, hälsa och säkerhet, utbildande
kvalitetsindikatorer och jämlikhetsfrågor. Riktlinjerna ger en översikt över åligganden för handledare och
koordinatorer. De bör användas som ett kommunikationsverktyg mellan koordinatorn och handledaren. Båda
parterna bör därför använda alla riktlinjer och speciellt iaktta vad som gäller för respektive part.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen kan ge företaget följande utbyte inom områdena:
Innovativa attityder och kreativitet.
Mångfald (kulturella insikter och språkkunskaper).
Större förståelse för den europeiska marknaden.
Potentiella anställda och/eller livstidstillgångar.
Ökar verksamhetsprestanda och konkurrenskraft.
Ökar verksamhetens värdekedja, transparens och kvalitet vid inlärning av resultat.
Ökar verksamhetens rykte för investering och utveckling av människor.
Tillfredställelse genom att se studenter utvecklas.
Kostnadseffektivitet.
Tidseffektivisering på lång sikt.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen kan ge eleven följande utbyte inom områdena:
Kulturell erfarenhet.
Ökar elevens portfölj.
Ökar deras oberoende och anpassning.
Möjliggör genomförandet på praktikplatsen för slutförandet av praktiken.
Ökar värdet av utbildningserfarenhet.
Ökar transparensen och kvaliteten på utbildningsresultatet.
Utvecklar språkkunskaperna.
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1 INLEDNING
Dessa riktlinjer är för att hjälpa handledare och/eller koordinatorer att genomföra sina uppgifter under
mobilitetsutbytet.

1.1

RIKTLINJER FÖR KOORDINATORER OCH HANDLEDARE –
PROBLEMLÖSARE

En handledare kan vara en anställd, instruktör eller utbildningsansvarig för studentens
utbildningsprocess under den arbetsplatsförlagda utbildningen.

En koordinator är en person som ansvarar för mobilitetsutbytet. Det kan vara t ex en utbildare som
är anställd på ett privat företag eller en skollärare. Det finns också en koordinator i mottagarlandet, en
som är ansvarig för studenten under hans/hennes vistelse i mottagarlandet.

Den arbetsplatsförlagda utbildningsperioden är den tid som eleverna deltar och utför aktiviteter i riktiga
arbetssituationer och får även utbildningserfarenhet med mätbara resultat.
Syftet med Riktlinjer för koordinator och handledare är att öka arbetsplatsens utbildningsmeriter.
Händelseförloppet behöver äga rum för att garantera en lyckosam arbetspraktik. Riktlinjerna informerar
samtliga involverade parter med nödvändig information för en lyckosam praktik.

Handledaren bör vinna extra förtroende genom att utföra uppgifterna och vägleda eleven, inte enbart på ett
yrkesmässig sätt, utan även i form av kommunikation och konflikthantering. Eleven kommer att upptäcka hur
viktigt det är med den arbetsplatsförlagda utbildningen och kommer att höja sin medvetenhet om
utbildningsresultaten. Lärarna kan få nya kunskaper som kan återspeglas i deras undervisning.

1.2

HUR FUNGERAR DET?
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Riktlinjerna riktar sig till följande delar:
Uppgifter och ansvar för avsändande och mottagande koordinator – före, under och efter praktiken
o

Följande nödvändiga dokument bör användas när uppdragen ska utföras:


Avsiktsförklaring (Letter of Intent)



Kontaktuppgifter (med samtliga underrubriker)



Elevbesök



Europass



Elevens/föräldrarnas avtal med skolan angående Leonardo da Vinci-projektet

Uppgifter och ansvar för handledaren – före, under och efter praktiken
o

Följande nödvändiga dokument bör användas när uppgiften ska utföras:


Arbetsplatsens profil



Eventuella aktiviteter



Aktivitetslista och tidsschema



Utvärdering

De avsändande och mottagande koordinatorerna skickar nödvändig information sins emellan enligt
uppgiftslistorna. Det betyder att både avsändande och mottagande koordinatorer får samma relevanta delar
vid genomförandet av sina riktlinjer:

När detta genomförts, träffas den mottagande koordinatorn och handledaren för att gå igenom följande:
Koordinatorns och handledarens riktlinjer och informerar honom/henne om innehållet i riktlinjerna.
Handledarens ansvar och skyldigheter.
Handledaren får en kort sammanfattning om vilket material eleven kommer att använda under APU.

Syftet är att uppmuntra kommunikationen mellan handledaren, koordinatorn och eleven för att få en ännu
mer transparent arbetsplatsförlagd utbildning.

1.3

HÅLL DET ENKELT – LUTA DIG MOT STRATEGIER
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Vilka behov har eleven? Hur förebygger du misstag, missförstånd och misstolkningar mellan personerna på
arbetsplatsen?
Misstag kan minskas; missförståelse och misstolkningar kan förebyggas genom att gå igenom Riktlinjer för
koordinatorer och handledare samt Elevens loggbok. Fokus ska hellre ligga på förebyggande än korrigering.
Genom att använda riktlinjerna leder detta till ökad prestation och större arbetstillfredsställelse, som är väl
värda att ta till sig.
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KOORDINATORER – FÖRE OCH UNDER DEN
ARBETSPLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN

2



2.1

UPPGIFTER OCH ANSVAR FÖR AVSÄNDANDE OCH
MOTTAGANDE KOORDINATORER

Att göra

Ansvarig

Avsiktsförklaring (Letter of Intent) – avtal mellan två
parter. Den avsändande koordinatorn skickar avtalsbrevet
till den mottagande koordinatorn. Se lämpligt kapitel.

Avsändande
koordinator/mottagande
koordinator

Elevinformation. Se lämpligt kapitel.

Avsändande koordinator

Information till föräldrarna. Se lämpligt kapitel.

Avsändande koordinator

Information om bostaden och transport mellan bostaden
och arbetsplatsen. Den mottagande koordinatorn skickar
relevant information till den avsändande koordinatorn. Se
lämpligt kapitel.

Mottagande koordinator

Den avsändande koordinatorn ansvarar för att skicka en
kopia av elevens europeiska hälsoförsäkringskort eller
annan försäkringsinformation och en kopia av elevens
pass. Se lämpligt kapitel.

Avsändande koordinator

Koordinatorinformation – avsändande part. Se lämpligt
kapitel.

Avsändande part

Koordinatorinforamtion – mottagande part. Se lämpligt
kapitel.

Mottagande part

Arbetsplatsinformation –
Arbetsplatsprofil (storlek, klientel, täcker en vecka ...)
fylls i av handledaren och lämnas över till den
mottagande koordinatorn, som i sin tur skickar det till
den avsändande koordinatorn. Se lämpligt kapitel.

Mottagande part

Aktivitetslistan och tidsschemat överlämnas till eleven
vid ankomsten. Hänsyn tas till rekommendationerna
från den koordinatorn som har hand om
mobilitetsutbytet. Se lämpligt kapitel.

Riktlinjer för koordinatorn och handledaren: Koordinatorn
överlämnar riktlinjerna till handledaren. Handledaren får
anvisningar om hur riktlinjerna ska användas och vad som

Mottagande koordinator

Utfört
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förväntas av honom/henne.
Koordinatorn i mottagarlandet förväntas att besöka eleven
minst en gång under hans/hennes praktikperiod. Se
lämpligt kapitel.

Mottagande koordinator

Klagomålsrutiner. Se lämpligt kapitel.

Mottagande koordinator

Ordna Europass för eleven. Se lämpligt kapitel.

Avsändande koordinator

Avtal om den arbetsplatsförlagda utbildningen. Se lämpligt
kapitel.

Avsändande koordinator

Avtal mellan skolan och eleven/föräldrar. Se lämpligt
kapitel.

Avsändande koordinator

Mobilitetsfinansiellt kontrakt mellan alla parter (din lokala
byrå utfärdar dokumentet).

Avsändande koordinator

Översikt över CV:t som skickats till den mottagande
koordinatorn.

Avsändande koordinator

3 SOCIALKUNSKAP FÖR KOORDINATORER OCH HANDLEDARE
Problem kan uppstå som inte kan lösas på plats. Handledaren har sina egna skyldigheter gentemot sitt eget
arbete och ibland måste eleven vänta innan hans/hennes speciella problem kan lösas. Eleven kan till och med
hitta ett sätt att lösa saken på egen hand. Visa eleven respekt och förvänta det samma från dem.
Kommunikation är viktigt för en lyckosam praktik. Tänk på att eleven vill lära sig nya saker.
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Socialkunskap
Försäkra dig om att eleven är medveten om hur viktigt det är att uppträda på ett
professionellt sätt.
Ge råd och ge positiv och konstruktiv feedback. Se till att ge detta regelbundet till eleven.
Försäkra dig om att eleven förstår dig. Använd enkla fraser. Var rak. Använd kroppsspråket,
eftersom det säger många gånger mer än ord.
Försäkra dig om att du förstår eleven. Om inte – be om en förklaring.
Använd dig av aktivt lyssnande.
Coacha! Språkförbistringar är vanliga. Om du är tveksam, fråga! Om tveksamhet råder, visa
eleven vad han/hon ska göra.
Visa intresse och förståelse samt respekt för elevens nationella identitet.
Visa förståelse. Hemlängtan kan komma, motivera och var positiv.
Ha ett prestationssamtal minst en gång under praktiken. Detta ger båda parterna tid att
engageras i en dialog och ha ett konstruktivt samtal om den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Tala om vad som har lyckats och vad som mer har blivit en utmaning. Gå även igenom
uppgifterna i förväg. Behövs de göras om?
Övrigt:
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KLAGOMÅLSRUTINER FÖR KOORDINATORER OCH
HANDLEDARE

Om problem uppstår på arbetsplatsen bör handledaren ta kontakt med koordinatorn eller kontaktpersonen och
ordna ett möte. Problemet bör diskuteras och en allmän överenskommelse ska upprättas. En kort beskrivning av
problemet bör arkiveras, så att parterna lär sig av incidenten. Om eleven behöver hjälp, bör hon/han omedelbart
kontakta koordinatorn och förklara situationen. Koordinatorn ordnar då ett möte och hjälper till med att hitta en
lösning. En kort beskrivning av problemet bör göras, så att alla parter lär sig av incidenten.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5 KOORDINATOR – EFTER DEN ARBETSPLATSFÖRLAGDA
UTBILDNINGEN
För att lära sig något från praktikplatsen bör de ansvariga parterna fundera över den arbetsplatsförlagda
utbildningsperioden. Detta görs genom att fundera över processen. Vad lärde man sig rent yrkesmässigt och
vilka sociala kunskaper upptäcktes och användes. Detta kan göras genom att använda följande
utvärderingsmetoder.


5.1

DEN AVSÄNDANDE OCH MOTTAGANDE
KOORDINATORNS UPPGIFTER.

Att göra

Ansvarig

Se till att elevens utvärdering har fyllts i av
handledaren (utvärderingen finns i elevens
loggbok) – se lämpligt kapitel.

Mottagande koordinator

Mobilitetsutvärdering – görs när eleven
återvänder hem (Leo-pass). Se lämpligt
kapitel.

Avsändande koordinator

Utfört
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6 AVSIKTSFÖRKLARING (LETTER OF INTENT)
Detta innebär en bekräftelse på att nedanstående partnerinstitution har diskuterat och godkänt ett
mobilitetsprogram som utvecklats inom ramen för LEONARDO DA VINCI 2/MOBILITET åren _______.
Parterna åtar sig att uppfylla de angivna klausulerna i Arbetspartnerns kvalitetsåtaganden för mobilitetsprojekt –
praktik.
Den mottagande partens ansvar är att:
Ordna bostad för anländande deltagare
Skicka en lista över värdfamiljer/studenthem/vandrarhem i god tid till parterna
Ordna en mötesplats vid ankomsten för den anländande deltagaren
Ordna lokaltransport där det är tillämpligt
- Ordna ett utbildnings- och kulturprogram som lägger tonvikt på värdlandets matlagning, servering och
kultur under hela förberedelseperioden på 4/5 veckor på värdskolan. Hänsyn ska tas till deltagarens
förmåga, yrkesmässiga val och språkkunskaper.
Ge god omsorg under hela programmet.
Ordna branschrelaterad praktikplats och resorna från värdskolan till praktikgivaren och arrangera
utbildningsinnehållet under praktiken mellan värdskolan och praktikgivaren.
Hålla praktikplatsen under uppsikt genom telefon, fax och där det är möjligt ordna besök av koordinator
och personal.
- Se till att deltagaren får regelbundna måltider och bor i ett rum som kan låsas, har en säng, garderob, bord
och stol. Deltagarna måste ha tillgång till dusch vilken tid som helst på dygnet och även få tillfälle att
vila/sova när arbetspasset är avslutat.
- Ordna resor mellan länderna när som helst det är möjligt. Kostnader som ska faktureras separat till parten i
fråga.
- Överlämna dokumentation, t ex upprättade utvärderingar, programdokumentation som begärs av parterna.
Ordna språktentor och fullmakter för praktikarbete under hela programmet.
Den avsändande partens ansvar är att:
- Skicka information om deltagarna, inklusive foton av värdskolan enligt överenskommelse. CV:na ska
stämma överens med europeisk CV-standard och bifogas slutbetygets tillägg och ELP (Europapass banner),
kopia på EU-hälsokort och pass.
Informera den mottagande parten om researrangemang enligt avtal.
Informera den mottagande parten om ändringar av deltagarantal eller kön som ska skickas.
- Ge deltagarna information om värdskolan, landet/området och vad de ska förvänta sig. Även information
om arbetsförhållanden och kulturella skillnader som man kan stöta på.
Se till att deltagarna täcks av försäkringar och innehar E111 eller europeiskt hälsoförsäkringskort.
Ansöka om EUROPASS för deltagarna och skicka dem till mottagarlandet i god tid.
- Betala deltagaravgifterna i mottagarlandet. Den finansiella betalningen mellan partnerna kommer inte att
överstiga EUR _______ per deltagare.
- Betalningsmottagande rekrytering av praktikprogrammets lärare, branschutvärderare och ansvarig lärare i
nätverkssamarbete.
_______________________
Ansvarig/avsändande
________________________
Ansvarig/mottagande

_____________________________________
koordinator/avsändande
__________________________________________
koordinator/mottagande
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7.1

KONTAKTUPPGIFTER

ELEV

Efternamn och förnamn:

BILD PÅ ELEVEN

Kvinna
Man
Födelsedatum:
Adress:
Mobiltelefon:
Skola:
Adress:
Studieområde/skolår –
klass/enhet:
E-post:
Speciella behov, t ex dietkrav

7.2

FÖRÄLDER/RAR ELLER ANDRA ANSVARIGA

Namn:
Adress:

Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:

SKOLANS LOGO ELLER
STÄMPEL

Riktlinjer för koordinatorer och handledare

7.3

BOSTADSINFORMATION FÖR ELEVER

Namn på hotell/studenthem/vandrarhem/Bed &
Breakfast:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:
Hemsida:

7.4

TRANSPORT TILL PRAKT IKPLATSEN

TRANSPORT
TILL PRAKTIKPLATSEN

Buss
Tåg
Promenadavstånd
Cykel
Övrigt

Från

Till

Tid

Restid
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7.5
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AVSÄNDANDE KOORDINATOR FÖR MOBILITETSUTBYTE –
AVSÄNDANDE ELLER MOTTAGANDE

Namn:
Adress:

Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:
Hemsida:
Medföljande lärare:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:

Skolans logo eller stämpel

Riktlinjer för koordinatorer och handledare

7.6
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MOTTAGANDE KOORDINATOR FÖR MOBILITETSUTBYTE – AVSÄNDANDE
ELLER MOTTAGANDE

Namn:
Adress:

Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:
Hemsida:
Medföljande lärare:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:

Skolans logo eller stämpel
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PRAKTIKPLATS:
Företagets logo eller stämpel

Namn:
Adress:

Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:
Arbetsplats:
Adress:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

Fax:
e-post

7.8

HANDLEDAREN P Å PRAKTIKPLATSEN
Handledarens namn:

Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:
Ställföreträdande handledares namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:
Fax:
E-post:

8 ELEVBESÖK – TILLFÄLLIG UTVÄRDERING FÖR DEN
MOTTAGANDE KOORDINATORN
Fråga eleven om följande:

Utfört

Riktlinjer för koordinatorer och handledare

Arbeten, uppgifter och ansvar.
Uppfattningsförmåga och översikt av verksamheten.
Hälso- och säkerhetsmedvetande.
Utbildningskurser/specialutbildning under den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Frågor eller problem.
Granskning av elevens loggbok.
Arbetsetik.
Ny kunskap.
Lämpliga arbetskläder.
Övriga kommentarer.
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EUROPASS

Europass består av fem dokument:
Två dokument (Europass curriculum vitae (CV) och Europass Language Passport /språkpass/), som du själv
kan fylla i
Tre andra dokument (Europass Certificate Supplement/tillägg till slutbetyget/, Europass Diploma
Supplement/tillägg till examensbevis och Europass Mobility/Europass-mobilitet), som fylls i och utfärdas av
behörig organisation.
Koordinatorn ordnar Europass-mobilitet för eleverna och ser till att den levereras till eleven i slutet av
hans/hennes utbildningsperiod.
Europass stöds av ett nätverk av nationella Europass-centrum.
Europass har grundats genom Europeiska parlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december
2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter.
Du kan skapa din egen CV på ett valfritt europeiskt språk på följande webbplats:

http://europass.cedefop.europa.eu/
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10 LEONARDO DA VINCI – TRANSEUROPEISKT
UTBILDNINGSPROGRAM – ALLMÄNNA VILLKOR

19

– AVT AL

ME LLAN S KO LA OC H ELE V
1.

RESEARRANGEMANG
Resor till och från studieplatsen betalas av avsändande koordinator.

2.

BOSTAD
Värdfamilj eller studentbostäder organiseras och betalas av avsändande koordinator.

3.

SPRÅKUTBILDNING OCH KULTURELLA FÖRBEREDELSER
Språkutbildning och kulturella förberedelser organiseras och betalas av avsändande koordinator i samband
med praktiken.

4.

PRAKTIKPLATS
Praktikplatsen organiseras och betalas av avsändande koordinator i samband med praktiken.

5.

NÄRVARO
Obligatorisk närvaro gäller för alla aktiviteter. Frånvaro på grund av sjukdom måste alltid meddelas den
mottagande koordinatorn.

6.

HÄLSOFÖRSÄKRING
Det är viktigt att eleverna införskaffar sig ett europeiskt hälsoförsäkringskort före ankomst, eftersom den
är nödvändig vid besök på vårdcentraler. Kvitton måste sparas och lämnas in för ersättning i enlighet med
gällande regler i värdlandet.

7.

FÖRSÄKRING
Den avsändande koordinatorn ansvarar för försäkringen på arbetsplatsen.

8.

BAGAGE
Eleverna bör enbart ta med sig en liten mängd av personliga tillhörigheter. Den avsändande koordinatorn
betalar inte för övervikt.

9.

VAD SOM KRÄVS AV ELEVEN
a. Var tillräckligt mogen att ta hand om eventuella problem som är relaterade till boendet i en ny kultur.
b. Var öppen inför nya situationer och erfarenheter.
c. Visa intresse för olika och nya livsstilar och miljö.
d. Kom ihåg att utbytesstudenter är ambassadörer för sina yrken, skola och land.
e. Genomför uppgiften och kurskraven som ges av läraren hos värdorganisationen.
f. Få betyg på alla genomgångna kurser.

20
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10. OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE
Det är mycket viktigt att eleverna förstår att de måste uppträda korrekt hela tiden och visa respekt för
värdlandet och dess kultur. Ett olämpligt uppträdande, inkluderande men inte begränsat till alkohol- och
drogmissbruk, resulterar i att eleven omedelbart blir reglerad från programmet och skickas hem utan någon
ersättning. Vid sådan händelse och i sådant fall där programmet kortas av för andra skäl, t ex personliga
problem, måste eleven/föräldrarna återbetala alla resekostnader som uppkommit.

________________________________
Ansvarig i avsändande land/Ort och datum

_____________________________________
Avsändande koordinator/Ort och datum

________________________________________
Elevens namnteckning/Ort och datum

_________________________________________________
Namnförtydligande

__________________________________________________
Förälders eller förmyndares namnteckning/Ort och datum

_______________________________________________
Namnförtydligande
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11 HANDLEDARENS ANSVAR FÖRE DEN
ARBETSPLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN ÄR
FÖLJANDE:
Handledarens roll och uppgifter – Handledarens roll är att välkomna och handleda eleven.


11.1

HANDLEDARENS UPPGIFTER

Att göra

Ansvarig

Praktikplatsprofil (storlek, klientel, täcker en
vecka ...) fylls i av handledaren och lämnas
över till den mottagande koordinatorn, som i
sin tur skickar det till den avsändande
koordinatorn. Se lämpligt kapitel.
Personalpolicy, hälso- och säkerhetsfrågor,
jämlikhet, arbetsetik, mobbning och
trakasserier. Information och jämlikhet och
mångfald.

Handledare

Aktivitetslistan och tidsschemat överlämnas
till eleven vid ankomsten. Hänsyn tas till
rekommendationerna från koordinatorn som
har hand om mobilitetsutbytet. Detta fylls i
av handledaren och överlämnas till
mottagande koordinator, som i sin tur
skickar det till den avsändande koordinatorn.
Se lämpligt kapitel.

Handledare

Handledare

Utfört
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12 HANDLEDARENS ANSVAR UNDER DEN
ARBETSPLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN ÄR:
Handledarens roll och uppgifter – Handledarens roll är att välkomna och handleda eleven.


12.1

HANDLEDARENS UPPGIFTER

Att göra

Ansvarig

Se till att eleven får arbetsplatsen uppvisad
och bekantar sig med miljön. Gå igenom
med eleven alla säkerhets- och hälsorutiner
inom företaget.

Handledare

Se till att eleven vet var utgångarna och
utrymmena finns för måltider och pauser.
Se till att eleven blir insatt i alla
arbetsstationer och presenteras för
nyckelpersonerna.
Motivera personalen att coacha eleven.

Handledare

Samtliga elever bör genomgå utbildning på
alla arbetsstationer, förstå hans/hennes
begränsningar och starka sidor.

Handledare

Ta emot koordinatorn vid besök.

Mottagande koordinator

Klagomålsrutiner. Se lämpligt kapitel.

Handledare

Hjälp/stöd eleverna med alla slags specifika
behov, t ex specialdiet, tillänglighet m m.
Utvärdering är viktigt för elevens prestanda,
så även plattformen för yrkesutveckling och
socialkunskap. Elevens utvärdering – bör vid
slutet av praktiktiden granskas och
överlämnas till eleven. Se lämpligt kapitel.
Det rekommenderas att praktikplatsen
erkänns och intygas som elevens
arbetsplatsförlagda utbildningsperiod genom
ett utfärdat certifikat.

Handledare

Handledare

Handledare

Handledare

Handledare

Utfört
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12.2

PRAKTIKPLATSENS PROFIL

Elevens arbetstimmar bör inte överstiga 40
timmar per vecka.
Instämplad tid

Från
Från
ja

till
nej

Godkännande angående utseende


makeup______________



nagellack



hårfärgning



piercing



huvudduk



mobiltelefon



rökning



dricker alkoholhaltiga drycker



sniffar



tatueringar



annat______________

Övriga kommentarer.

Knivar, pennor, dator ...
Godkännande – verktyg och utrustning

Typ av verksamhet
Klientel
Kunder per vecka
Personal på avdelningen
Personal totalt
Övrigt:
Övrigt:
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Hur ser rutinerna ut för arbetskläder? Lånar praktikplatsen ut skyddskläder/uniform?





Ja, skriv kortfattat vilka arbetskläder som lånas ut
Nej, vad ska eleven ta med sig till praktikplatsen?
Kläderna tvättas på praktikplatsen.
Eleven måste själv ta hand om sina arbetskläder.

Klädsel

Riktlinjer för koordinatorer och handledare

12.3
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EVENTUELLA AKTIVITETER UNDER DEN
ARBETSPLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGSPERIODEN

Sammanfatta nedan vilka kunskaper och aktiviteter eleven behöver för att få kunskaper eller kunna utvecklas
under sin arbetsplatsförlagda utbildning. Ange hur praktikplatsen kan hjälpa eleven att åta sig dessa aktiviteter
och utveckla dessa färdigheter.
Färdigheter

12.4

AKTIVITETSLISTA OCH TIDSSCHEMA

DATUM

TIMMAR

UPPGIFTER
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DATUM

TIMMAR

UPPGIFTER
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HANDLEDARENS UTVÄRDERING – FÖR ELEVEN

Eleven har en kopia av följande utvärdering. Eleven kommer att vid en viss tid be dig att fylla i
utvärderingen. Det är viktigt att du diskuterar utvärderingen med din elev vid ifyllandet av
utvärderingen.
Elev

Sysselsättning

Skolår/klass/enhet:

Handledare:

Placering:

Datum (start/avslut):

1. ELEVENS PRESTATIONSFÖRMÅGA
Ange elevens prestationsförmåga genom att använda följande skala. 4 är högsta poängen och 1 är den lägsta poängen.
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Kommunikationsfärdigheter
Kunskap om och förståelse för hans/hennes studieområde
Följer anvisningarna
Arbetar i grupp
Initiativ
Hänsynstagande
Ledarskap
Ställer frågor

ÖVRIGT:

1

2

3

4
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GRUNDKUNSKAPER
Aktiv inlärning – anpassningsförmåga och förståelse för ny information
Aktivt lyssnande – ger sin fulla uppmärksamhet
Kritiskt tänkande – identifierar styrka och svaghet och kan lätt lösa problemen
Läsförmåga
I skrift
Samordning av uppgifter

ÖVRIGT:

1

2

3

4

N/A
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KOMPETENS PÅ ARBETSPLATSEN
Positiv inställning till säkerhet
Bär lämplig/nödvändig klädsel
Upprätthåller en ren och säker arbetsmiljö
Förstår säkerhetsdekaler och riktlinjer
Kunskap om HACCP och andra kvalitetskontrollsystem
Uppvisar noggrannhet
Identifierar kundens behov och/eller problem
Söker efter feedback för att förbättra kvaliteten
Tar till sig och använder sig av konstruktiv kritik
Visar viljan att lära
Umgås med andra på ett taktfullt, artigt och vänligt sätt
Använder lämpligt kroppsspråk (ögonkontakt, gester, hållning)
Visar respekt för andras idéer, åsikter och insatser
Visar respekt för rättigheter och egendom

Övrigt:

Namnteckning/Handledare

1

2

3

4

N/A

