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2 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 í
eldhúsinu, svo sem að fást við sósur, matbúr, fisk, kjöt, grænmeti, bakstur eða eftirréttagerð. 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.

3 VIÐVERUSKRÁNING
Eldhús

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
Vika Mán Þri Mið Fim

Fös

Lau

Sun

Samtals Samtals
Kvittun
viðvera fjarvistir leiðbeinanda

1
2
3
4
5
6
7
8
Undirskrift leiðbeinanda

Dagsetning

Eldhús

Leiðbeinandi

Tímabil

Neminn þarf að fylla út einstaklinsskýrslu 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

Samtals Samtals
Kvittun
viðvera fjarvistir leiðbeinanda

9
10
11
12
13
14
15
16
Undirskrift leiðbeinanda

Dagsetning

4 REGLUR, VINNULAG OG STARFSFERLAR Á
STARFSÞJÁLFUNARSTAÐ
Öll fyrirtæki hafa sitt eigið vinnuferli. Á öllum hótelum, veitingahúsum eða í veitingaþjónustu
gilda ákveðnar reglur um staðla og gildismat. Almennt séð eru slíkar reglur ekki skriflegar en þú
ættir að hafa fengið upplýsingar um hvað má og má ekki gera, hvað er hægt og hvað er ekki
hægt, í vinnustaðakynningunni eða á fyrstu dögum vinnustaðaþjálfunarinnar.
Skrifaðu stutt yfirlit yfir þær reglur sem þér ber að fylgja á námstímanum í tengslum við
samskipti við matreiðslumeistarann, leiðbeinanda, framkvæmdastjóra, vinnufélaga og
viðskiptavini.
Hvað varðar matreiðslumeistara / leiðbeinanda / framkvæmdastjóra þarf ég að...
Kynna mig þegar ég mæti fyrst til starfa.
…

Hvað varðar vinnufélaga þarf ég að…
Gæta þagmælsku um persónulegar upplýsingar.
…

Hvað varða birgja þarf ég að …
Heilsa og bjóða þá velkomna.
…

1

Hvaða reglur telur þú vera mikilvægastar?

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Hvers vegna?

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2

Hvaða reglur finnast þér minna mikilvægar?

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Hvers vegna?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3

Stundum uppgötvar þú óskrifaðar reglur (siði, venjur) með því að fylgjast með og hafa
augun opin.
Dæmi: Starfsfólkið borðar vanalega saman áður en vaktin byrjar. ….
Fólkið gerir ráð fyrir að þú mætir líka þó svo að þú eigir frí þann daginn.
Skrifaðu um eina fasta venju þar sem þú ert í vinnustaðaþjálfun.

5 LÝSING Á VINNUSTAÐNUM
Límdu hér inn nafnspjald, auglýsingu eða bækling frá vinnustaðnum.

Nafn vinnustaðarins:................................................................................................................
Vefsíða: ....................................................................................................................................

Allst staðar má finna hótel og veitingastaði en 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?
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
Skyndibitastaður
Veitingastaður í fyrirtæki
Eldhús í fyrirtæki
…

Staðsetning

Aðkoma











Almenningssamgöngur
Fótgangandi
Í bíl
…






Gamlir
Stendur á sama um verð
Breytilegur hópur
…

Í dreifbýli
Í miðbæ
Í miðborg
…

Viðskiptavinir






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

Réttir








Breytilegir eftir árstíðum
Hádegisverðir fyrir viðskiptafólk
Helgarmatseðill
Dögurður
Matur úr héraði
Skyndimatur
…

Dagar sem lokað er

 …
 …

Húsakynni
 Veitingasalur
 Verönd í garði
 Verönd við götu
 Kjallari
 Salur á jarðhæð
…

Afgreiðslutímar

 …
 …

2. Kynnir matreiðslumeistarinn þá rétti sem í boði eru?
 Nei
 Já. Hvernig? Merktu í viðeigandi reit:








Á matseðli
Á seðlum sem settir eru á borðin
Á krítartöflu
Munnlega við gesti þegar þeir eru sestir til borðs
Á heimasíðu
Í dagblaði
…

3. Á hvaða tíma dags koma viðskiptavinirnir?
 Að morgni dags
 Síðdegis
 Að kvöldi til
 Á markaðsdögum
 Allan daginn
 …

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

5. Hvað þarf að gera eftir að staðnum hefur verið lokað?

6. Lýstu eldhúsinu fyrir einhverjum sem hefur aldrei komið þangað með áherslu á
andrúmsloftið, viðmót starfsfólksins gagnvart þér, skipulag og hlutverkaskiptingu.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. Hverju fannst þér erfitt að lýsa í sambandi við vinnustaðinn? Hvers vegna?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

8. Dragðu upp skipurit af eldhúsinu. Merktu inn nöfn lykilstarfsmanna og hlutverk þeirra og
ábyrgðarsvið innan fyrirtækisins.

6 RITUN DAGBÓKAR
Enginn dagur er eins á vinnustaðnum.
Lýstu eða gerðu grein fyrir að minnsta kosti þremur atvikum sem höfðu sérstöðu fyrir þig.
Dæmin gætu falið í sér eitthvert af eftirfarandi atriðum: fyrsta daginn, annasaman dag,
heimsókn frá skólanum, þróun á nýrri afurð eða rétti, hrós frá viðskiptavinum eða
matreiðslumeistara, flutning á nýtt svæði í eldhúsinu.
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 stutter setningar.
Notaðu orðabók.
Biddu vinnufélaga, leiðbeinanda eða einhvern annan að lesa yfir það sem þú skrifaðir.
Bættu við aukaefni (skjölum, myndum).
Vinsamlegast notaðu eyðublaðið á næstu síðu fyrir dagbókarskrifin þín

6.1 13.1

DAGBÓK

Skóli:
Fyrirtæki:
Nemi í vinnustaðaþjálfun:
Menntun:
Leiðbeinandi:
Ráðgjafi vegna vinnustaðaþjálfunar:
Námsár:
Áfangi:
Dagsetning:

Verkefni:

Skýrsla/lýsing:

Dagsetning:

Leiðbeinandi:

Dagsetning:

Ráðgjafi/ábyrgðaraðili:

7 YFIRLIT YFIR VERKEFNABLÖÐ
Í námsferilsbókinni eru verkefnablöð sem neminn þarf að fylla út meðan á
vinnustaðaþjálfuninni stendur.
Verkefnablöðin eru sérvalin fyrir hvern nema miðað við þá þekkingu og færni sem gert
er ráð fyrir að hann/hún tileinki sér og raðað inn í námsferilsbókina.
VERKEFNABLAÐ 1 - ELDHÚSÁHÖLD
Verkefnablað 1 er eyðublað fyrir mismunandi eldhúsáhöld.
VERKEFNABLAÐ 2 – ELDAMENNSKA OG MATREIÐSLUAÐFERÐIR
Verkefnablað 2 er eyðublað fyrir mismunandi matreiðsluaðferðir.
1.1.Matreiðsluaðferðir / heitir réttir: fiskur og skelfiskur
1.2.Matreiðsluaðferðir / heitir réttir: kjöt, fuglakjöt, villibráð
1.3.Matreiðsluaðferðir / heitir réttir: pasta og hrísgrjón
1.4.Matreiðsluaðferðir / heitir réttir: sósur, súpur og grunnar
1.5.Matreiðsluaðferðir / heitir réttir: grænmeti, kartöflur og egg
1.6.Matargerð / forréttir
1.7.Matargerð / bakstur
1.8.Matargerð / eftirréttir
VERKEFNABLAÐ 3 – MATSEÐILLINN
Verkefnablað 3 er eyðublað fyrir matseðlagerð og lýsingu á einstökum réttum.
VERKEFNABLAÐ 4 – FERLAR Í ELDHÚSINU
Verkefnablað 4 er eyðublað fyrir verkferla og ferla matvæla í eldhúsinu.
VERKEFNABLAÐ 5 – ALLT HREINT OG FÍNT
Verkefnablað 5 er eyðublað fyrir þrif og hreinlæti.

VERKEFNABLAÐ 6 - KOSTNAÐAREFTIRLIT
Verkefnablað 6 er eyðublað fyrir kostnaðarútreikning og kostnaðareftirlit.
VERKEFNABLAÐ 7- VERÐ = GÆÐI?
Verkefnablað 7 er eyðublað fyrir verðlagningarstefnu og vörugæði fyrirtækisins.
VERKEFNABLAÐ 8 – RÉTT GEYMSLA
Verkefnablað 8 er eyðublað fyrir viðeigandi geymsluaðferðir matvæla.
VERKEFNABLAÐ 9 - KÆLING
Verkefnablað 9 hefur að geyma upplýsingar og eyðublað fyrir viðeigandi hitastig við
geymslu matvæla.
VERKEFNABLAÐ 10 - PARLEZ-VOUS FRANCAIS
Verkefnablað 10 er eyðublað fyrir sérstök orð og hugtök sem notuð er í eldhúsinu á
þínum vinnustað.
VERKEFNABLAÐ 11 - UPPÞVOTTUR
Verkefnablað 11 er eyðublað fyrir aðferðir við uppþvott á vinnustaðnum.
VERKEFNABLAÐ 12 - FLOKKA, ENDURVINNA OG ENDURNÝTA
Verkafnablað 12 er eyðublað þar sem þú skilgreinir með hvaða hætti vinnustaðurinn
þinn endurnýtir efni og stuðlar að bættri umhverfisvernd.
WORKSHEETS13 – ÞAÐ KEMUR MEÐ TÍMANUM
Verkefnablað 13 er eyðublað fyrir tímastjórnun.
VERKEFNABLAÐ 14 – SPURNINGAR FRÁ NEMA TIL LEIÐBEINANDA
Verkefnablað 14 hefur að geyma dæmi um spurningar og umræður sem nemar gætu
hugsanlega viljað bera upp við leiðbeinendur sína.

