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1 UPPGIFTER UNDER PRAKTIKTIDEN
Under praktiktiden kommer du att få arbeta med vissa uppgifter (se eventuella aktiviteter under
praktiktiden).
Uppgifterna i loggboken ska utföras i överenskommelse med din handledare på praktikplatsen. Du kan
inte göra allting samtidigt och du kan inte heller lösa alla problem samtidigt.
Beroende på arbetssituationen på din arbetsplats får du avgöra hur mycket tid det finns över för
uppgifterna i loggboken.
Det är viktigt att du varje arbetsdag antecknar och reflekterar över arbetet och uppgifterna som du har
observerat och utfört. Om du har problem eller frågor, diskutera dessa med din handledare. Du kan alltid
kontakta din utbildningsrådgivare via telefon.

Aktiviteter
Det är viktigt att du redan första dagen av din utbildningsperiod ser till att ditt utbildningsavtal är
undertecknat av din arbetsgivare eller handledare på arbetsplatsen.
Det är viktigt att du i början av varje dag konsulterar din handledare, som kommer att ge dig råd om de
uppgifter som du ska utföra. Under din praktik kan det hända att du får rotera på olika
restaurangavdelningar. Det är viktigt att du kommer överens med din handledare om hur länge du ska
arbeta på varje avdelning.

Du bör fundera över och anteckna vilka uppgifter som ska föras in i loggboken.

Du bör också regelbundet göra en självutvärdering under praktiktiden.

Be din handledare att fylla i utvärderingsdokumenten.
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2

NÄRVARORAPPORT

Restaurang

Handledare

Period

Eleven måste fylla i rapporten varje dag och få den undertecknad antingen av sin
handledare eller en annan behörig i slutet av varje arbetsperiod.
Fyll i antal timmar per dag
Vecka

1
2
3
4
5
6
7
8

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Närvar.
totalt

Frånv.
totalt

Handledarens
signatur
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Handledarens namnteckning

Datum
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Restaurang

Handledare

Period

Eleven måste fylla i en individuell rapport varje dag och få den undertecknad av sin handledare i slutet av
varje arbetsvecka.
Fyll i antal arbetstimmar per dag

Vecka

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

9
10
11
12
13
14
15
16
Handledarens namnteckning

Datum

Sön

Närvar.
totalt

Frånv.
totalt

Handledarens
signatur
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3 BESKRIVNING AV PRAKTIKPLATSEN
Leta fram och bifoga här ett visitkort, reklambroschyr eller -blad från din praktikplats

Praktikplatsens namn: ............................................................................................................
Webbplats: ..............................................................................................................................
Hotell- och restaurangverksamheten finns överallt och varierar mycket i storlek, tjänster som erbjuds och
typ av kunder som betjänas. Försök att jämföra din praktikplats med andra typer av servering/hotell och
restauranger. Identifiera de olika tjänsterna som erbjuds och de olika priser som debiteras för dessa
tjänster. Vilken målgrupp riktar de sig till? Vilka slags maträtter erbjuds och på vilket sätt?
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1. Ange det som kännetecknar den verksamhet där du praktiserar.
Använd företagets visitkort, reklambroschyr eller reklamblad.

Typ










Inredning
Med personal
Enmansföretag
Handelsföretag
Familjeföretag
Kedjeföretag
Snabbmatsrestaurang
Företagsrestaurang
Företagskök
…

 Modern
 Traditionell
 Lantlig
 Kitschig
 Självbetjäning
 …

Läge:

Tillgänglighet











Offentliga kommunikationer
Promenadavstånd
Med bil
…

 Unga
 Prismedvetna
 Stamkunder
 Affärsmänniskor
 Barnfamiljer
…
Maträtter






Äldre
Inte prismedvetna
Tillfälliga kunder
…









 Restaurang
 Trädgård/terrass
 Uteservering
 Källarrum
 Sal
…

På landet
I centrum
I de centrala delarna av staden
…

Kunder

Säsongskort
Affärsluncher
Veckomeny
Brunch
Lokala rätter
Mat för avhämtning
…

Rum

Stängt

Öppettider

 …
 …

 …
 …
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2. Hur informerar kocken personalen och kunderna om vad som finns på menyn?
Vilken nedanstående metod används? Kryssa i nedanstående:








Menylista
Lista på bordet
Svarta tavlan
Muntligen vid gästens bord
Via Internet
Lokala dagstidningar
…

3. När kommer kunderna i huvudsak för att äta på restaurangen?







På morgonen
Vid lunch
På kvällen
Marknadsdagar
Löpande
…

4. Vilka göromål måste utföras innan restaurangen öppnas?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5. Vilka göromål måste utföras efter att restaurangen har stängts?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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6. Rita restaurangens organisationsschema. Anteckna namnen på nyckelpersonalen och deras roller
samt ansvarsområden.
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7. Beskriv din arbetsstation (Hur många gäster betjänar du? Hur är arbetet upplagt? Vem arbetar
tillsammans med dig? Vem är din handledare?)
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4 ATT SKRIVA EN DAGRAPPORT
Varje praktikdag kommer att vara annorlunda.
Beskriv eller sammanfatta minst tre händelser i rapporten som kändes speciella för dig. Här är några
förslag: Din första dag, en stressig dag, ett besök från en skolrepresentant, kanske en ny uppgift eller ett
arbete som du utförde.
Hur bör du skriva din rapport? Här är några tips!
Anteckna datumet för första händelsen som du ska beskriva.
Sätt en rubrik på händelsen, aktiviteten ...
Hur såg dagsschemat/programmet/arbetsplaneringen ut?
Förlöpte sig dagen så som det var planerat?
Vad hade du inte utfört tidigare?
Hur löste du uppkomna problem?
Vad för slags hjälp fick du från din handledare eller kollega?
Vad bör du aldrig glömma?

Skriv korta meningar.
Använd ordbok.
Be en kollega, handledaren under praktiktiden ... att läsa igenom rapporten
Lägg till viss dokumentation (broschyrer, foton).

Använd mallen på nästa sida när du ska skriva din dagrapport
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4.1 DAGRAPPORT

Skolans namn:
Företagets namn:
Elevens/praktikantens namn:
Utbildning:
Handledarens namn under praktiktiden:
Rådgivarens namn under praktiktiden:
Skolår:
Modul:
Datum:

Aktivitet:

Rapport/beskrivning:

Datum:

Rådgivaren under praktiktiden:

Datum:

Spekulant under praktiktiden:
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5 SAMMANFATTNING AV ARBETSBLADEN
I avsnittet om arbetsbladen hittar du en lista över blanketter som eleven kan använda
under sin arbetsplatsförlagda utbildning.
Beroende på uppgiftslistan och kunskaperna ska eleven öva under sin APU. Även
medan utbildningen pågår ska ett antal uppgifter väljas ut.
ARBETSBLAD 1 – VAR BRA PÅ ATT KOMMUNICERA
Se Arbetsblad 1 för blanketten ”Var bra på att kommunicera".
ARBETSBLAD 2 – DUKA BORDET
Se Arbetsblad 2 för blanketten "Duka bordet".
ARBETSBLAD 3 – MENYN, TACK!
Se Arbetsblad 3 för blanketten "Menyn, tack".
ARBETSBLAD 4 – VINSERVICE
Se Arbetsblad 4 för blanketten "Vinservice".
ARBETSBLAD 5 – BARTEKNIK
Se Arbetsblad 5 för blanketten "Barteknik".
ARBETSBLAD 6 – KOSTNADSKONTROLL
Se Arbetsblad 6 för blanketten ”Matkostnad och kostnadskontroll”.
ARBETSBLAD 7 – HEJ, HEJ?
Se arbetsblad 7 för blanketten ”Hej, hej telefonsamtal”.
ARBETSBLAD 8 – EN SVÅR SITUATION
Se Arbetsblad 8 för blanketten ”En svår situation – klagomål”
ARBETSBLAD 9 – SKÖNT ATT BLI AV MED DET OCH LIKA BRA VAR VÄL DET
Se Arbetsblad 9 för blanketten ”Skönt att bli av med det och lika bra var väl det – Fröken
och herr Ren”.
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ARBETSBLAD 10 – TIDEN BERÄTTAR
Se Arbetsblad 10 för blanketten ”Tiden berättar – tidsstyrning”.
ARBETSBLAD 11 – KONTROLL
Se Arbetsblad 11 för blanketten ”Kontroll och rengöring av utrustning”
ARBETSBLAD 12 – NOTAN, TACK
Se Arbetsblad 12 för blanketten "Notan, tack".
ARBETSBLAD 13 – ELEVENS FRÅGOR TILL HANDLEDAREN
Se Arbetsblad 13 för exempel på frågor och diskussionsområden som eleven kanske vill
diskutera med sin handledare.

