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1 VERKEFNI MEÐAN Á VINNUSTAÐAÞJÁLFUN STENDUR
Þegar þú ert í vinnustaðaþjálfun þarftu þú að leysa ýmis verkefni af hendi (skoðaðu verkefnin hér
að neðan).
Þú átt að leysa verkefnin í námsferilsbókinni undir handleiðslu leiðbeinandans þíns. Þú getur
ekki leyst öll verkefnin í einu og þú getur ekki leyst öll vandamál í einu.
Þú verður að meta eftir aðstæðum á vinnustaðnum hvort þú hefur nægan tíma til að leysa
verkefnin í vinnutímanum.
Það er mikilvægt að þú skrifir hjá þér minnispunkta eftir hvern vinnudag þar sem þú íhugar þá
vinnu og þau verkefni sem þú hefur sinnt og tekist á við. Ef upp hafa komið vandamál, spurningar
vaknað eða einhver önnur mál, þá skaltu ekki hika við að ræða það við leiðbeinandann þinn. Þú
getur alltaf náð í hann í síma.
Verkefni
Það er mikilvægt að tryggja að námssamningurinn þinn hafi verið undirritaður af vinnuveitanda eða leiðbeinanda á fyrsta degi vinnustaðaþjálfunar.

Það er mikilvægt að þú byrjir hvern vinnudag á því að ráðfæra þig við leiðbeinandann um þau verkefni
sem þú átt að taka þér fyrir hendur. Meðan á vinnustaðaþjálfun stendur gætir þú þurft að vinna ólík störf
á veitingastaðnum. Það er mikilvægt að þú og leiðbeinandi þinn komið ykkur saman um þann tíma sem þú
átt að vera á hverjum stað.

Þú ættir að íhuga og skoða hvaða verkefni þú getur lokið við í námsferilsbókinni.

Meðan á vinnustaðaþjálfun stendur skalt þú reglulega fylla út sjálfsmatsblöðin.

Biddu leiðbeinanda þinn að fylla út matsblöðin.
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VIÐVERUSKRÁNING

Veitingastaður

Leiðbeinandi

Tímabil

Neminn á að fylla út viðveruskrá fyrir hvern dag og fá undirskrift leiðbeinanda eða
staðgengils hans í lok hvers vinnutímabils.
Fylltu inn fjölda vinnustunda á dag.
Vika

Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

1
2
3
4
5
6
7
8
Undirskrift leiðbeinanda

Dagsetning

Samtals
viðvera

Samtals
fjarvistir

Kvittun
leiðbeinanda
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Veitingastaður

Leiðbeinandi

5

Tímabil

Nemandinn þarf að fylla út einstaklingsskýrslu fyrir hvern vinnudag og fá undirskrift leiðbeinanda í lok
hverrar vinnuviku.
Fylltu inn fjölda vinnustunda fyrir hvern dag.
Vika

Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

9
10
11
12
13
14
15
16
Undirskrift leiðbeinanda

Dagsetning

Samtals
viðvera

Samtals
fjarvistir

Kvittun
leiðbeinanda
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3 LÝSING Á VINNUSTAÐNUM
Límdu hér inn nafnspjald, auglýsingu eða bækling frá vinnustaðnum.

Heiti vinnustaðar: ....................................................................................................................
Vefsíða: ....................................................................................................................................
Alls staðar má finna hotel og veitingastaði. Þessi fyrirtæki eru eins ólík og þau eru mörg hvað snertir stærð,
þjónustu og viðskiptavini. Reyndu að bera saman vinnustaðinn þinn og önnur sambærileg fyrirtæki í sama
geira. Skilgreindu þá þjónustu sem er í boði og mismunandi verðlagningu á þjónustunni. hvers konar
viðskiptavinir mynda markhóp fyrirtækisins? hvers konar matur er í boði?
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1.

Bentu á sérkenni fyrirtækisins þar sem þú ert í vinnustaðaþjálfun.
Notaðu nafnspjald, auglýsingu eða bækling frá fyrirtækinu við þetta verkefni.
Tegund

Innréttingar











 Nútímalegar
 Hefðbundnar
 Í sveitastíl
 Blandaður stíll
 Sjálfsafgreiðsla
 …

Hópur starfsmanna
Einstaklingsrekstur
Margir rekstraraðilar
Fjölskyldufyrirtæki
Keðja fyrirtækja
Skyndibitastaður
Veitingastaður í fyrirtæki
Eldhús í fyrirtæki
…

Staðsetning

Aðkoma











Almenningsfarartæki
Fótgangandi
Í bíl
…






Aldraðir
Stendur á sama um verð
Breytilegur hópur
…

Í dreifbýli
Í miðbæ
Í miðborg
…

Viðskiptavinir






Ungir
Meðvitaðir um verð
Reglulegir viðskiptavinir
Fólk í viðskiptaerindum
Fjölskyldur með börn

Réttir

Húsakynni









 Veitingasalur
 Garðverönd
 Verönd við götu
 Kjallari
 Salur á jarðhæð
…

Breytilegt eftir árstíðum
Hádegisverður fyrir viðskiptafólk
Helgarmatseðill
Dögurður (brunch)
Matur úr héraði
Tekið með heim
…

Dagar sem lokað er

Afgreiðslutímar

 …
 …

 …
 …
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2. Hvernig kemur matreiðslumeistarinn upplýsingum um matseðilinn til starfsfólks og gesta?
Hver eftirtalinna aðferða er notuð? Merktu það sem við á.







3.

Á hvaða tímum dags koma viðskiptavinir helst á veitingastaðinn?







4.

Hefðbundinn matseðill
Seðill á borði
Krítartafla
Gestum sagt hvað er til við borðið
Internetið / vefsíða
Dagblaðsauglýsing
…

Að morgni dags
Í hádeginu
Að kvöldi til
Á markaðsdögum
Allan daginn
…

Hvað þarf að gera áður en staðurinn er opnaður?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5.

Hvað þarf að gera eftir að staðnum hefur verið lokað?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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6. Dragðu upp skipurit af veitingastaðnum. Skrifaðu niður nöfn lykilstarfsmanna, hlutverk þeirra og
ábyrgðarsvið.
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7.
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Lýstu starfsstöð þinni. (Hve mörgum gestum þarftu að þjóna? Hvernig er vinnuskipulagið? Hver
vinnur með þér? Hver er næsti yfirmaður þinn?)
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4 RITUN DAGBÓKAR
Enginn dagur í vinnustaðaþjálfuninni er öðrum líkur.
Lýstur eða gerðu grein fyrir að minnsta kosti þremur atvikum sem höfðu sérstöðu fyrir þig. Eftirfarandi eru
dæmi um atvik sem þú getur lýst: fyrsti dagurinn, annasamur dagur, heimsókn frá skólanum, eitthvað nýtt
sem þú hafðir aldrei gert áður).
Hvernig er best að skrifa dagbók? Hér eru nokkur góð ráð.
Skráðu fyrst hjá þér dagsetningu atburðarins sem þú ætlar að lýsa.
Gefðu atvikinu titil eða fyrirsögn …
Hvernig var vaktin / skipulagið / vinnuplanið?
Fór allt eins og til var ætlast?
Hvað hafðir þú aldrei gert áður?
Hvernig tókst þér að leysa úr vandamálum?
Hvers konar aðstoð fékkst þú frá leiðbeinanda þínum eða vinnufélaga?
Hverju mátt þú alls ekki gleyma?

Skrifaðu stuttar setningar.
Notaðu orðabók.
Biddu vinnufélaga, leiðbeinanda þinn eða einhvern sem þú treystir til að lesa það sem þú
skrifaðir.
Bættu við aukaefni (skjölum, myndum).

Vinsamlegast notaðu eyðublaðið á næstu síðu fyrir dagbókarskrifin þín
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4.1 DAGBÓK

Skóli:
Fyrirtæki:
Nemi í vinnustaðaþjálfun:
Menntun:
Leiðbeinandi á vinnustað:
Ráðgjafi vegna vinnustaðaþjálfunar:
Námsár:
Námsáfangi:
Dagsetning:

Verkefni:

Skýrsla/lýsing:

Dags.:

Leiðbeinandi:

Dags.:

Ráðgjafi/ábyrgðaraðili:
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5 YFIRLIT YFIR VERKEFNABLÖÐ
Eftirfarandi er listi yfir verkefni sem nemandi getur sótt á Internetið og notað í
vinnustaðaþjálfuninni.
Verkefnablöðin eru sérvalin fyrir hvern nema miðað við þá þekkingu og færni sem gert
er ráð fyrir að hann/hún tileinki sér í vinnustaðaþjálfuninni og með tilliti til þess tíma
sem neminn mun verja á vinnustaðnum.
VERKEFNABLAÐ 1 – FÆRNI Í SAMSKIPTUM
Verkefnablað 1 er eyðublað fyrir áhersluatriði í þjálfun samskiptafærni.
WORKSHEET 2 – LAGT Á BORÐ
Verkefnablað 2 er eyðublað fyrir áhersluatriði í borðlagningum.
VERKEFNABLAÐ 3 - MATSEÐILLINN
Verkefnablað 3 er eyðublað fyrir matseðlagerð.
VERKEFNABLAÐ 4 - FRAMREIÐSLA VÍNS
Verkefnablað 4 er eyðublað fyrir framreiðslu víns.
VERKEFNABLAÐ 5 - BARTÆKNI
Verkefnablað 5 er eyðublað fyrir ýmsa þætti er lúta að störfum við bar.
VERKEFNABLAÐ 6 – KOSTNAÐAREFTIRLIT
Verkefnablað 6 er eyðublað fyrir verðútreikninga á mat og drykk sem og fyrir
kostnaðareftirlit.
VERKEFNABLAÐ 7 - HALLÓ - HALLÓ?
Verkefnablað 7 er eyðublað fyrir símsvörun.
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VERKEFNABLAÐ 8 - ÓÞÆGILEGAR AÐSTÆÐUR
Verkefnablað 8 er eyðublað fyrir vangaveltur og úrlausnir á óþægilegum aðstæðum.

VERKEFNABLAÐ 9 – ÚT MEÐ RUSLIÐ
Verkefnablað 9 er eyðublað fyrir umgengni og meðhöndlun á sorpi og úrgangi.
VERKEFNABLAÐ 10 – ALLT Á SINN TÍMA
Verkefnablað 10 er eyðublað fyrir tímastjórnun.
VERKEFNABLAÐ 11 - GÆÐAEFTIRLIT
Verkefnablað 11 er eyðublað fyrir gæðaeftirlit og þrif á tækjum og búnaði.
VERKEFNABLAÐ 12 – REIKNINGINN, TAKK FYRIR
Verkefnablað 12 er eyðublað fyrir uppgjör reiknings.
VERKEFNABLAÐ 13 – SPURNINGAR FRÁ NEMA TIL LEIÐBEINANDA
Verkefnablað 13 hefur að geyma dæmi um spurningar og umræður sem nemar gætu
hugsanlegar viljað bera upp við leiðbeinendur sína.

