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Resultat från evaluering av intervjuer med bedömare och lärare.
•

Undervisningsaspekter: Allt som allt var lärarna nöjda med undervisningens pedagogiska aspekter i utbildningen då den
både grundade sig på studerandenas kunskaper och att studerandena också va välinformerade om testet. Man kunde se att
det var stor skillnad mellan olika nivåer och att detta var tydligt beskrivet i modulerna. Bedömningen på olika nivåer var enkel
eftersom studeranden disponerade over ett formulär för anteckningar.

•

Jämförelse med vanliga utbildningar : Det som kan jämföras med utbildningar för icke-funktionshindrade personer är hygien
sektorn, slutförandet och planeringen av utbildningen liksom även allvaret i uppgiften. Den enda skillnaden i utbildningen är att
studerandena behöver mer hjälp och stöd.

•

Förberedelse tid: Denna fråga uppfattades tyvärr på ett annat sätt av den som skrivit frågorna och lärarna/bedömarna.
Bedömarna ville veta om studerandena hade fått tillräckligt tid för inlärning innan de kom till examen. Lärare /bedömare gav
svar som hänvisade sig till studerandenas tid att förbereda sig för själva bedömningssituationen, examenstestet, vilket de
bedömde vara i sin ordning.

•

Förbättringar: Förslag till förbättringar av bedömningen anknöts till bedömningstiden, när man market att en del hade för
mycket tid på sig för praktiska övningar och svårighetsnivån som borde passa inlärningsmodulen.

•

Certifikat: Bedömare/lärare ansåg att certifikatet borde innefatta en beskrivning över inlärningsmodulen och dess innehåll.

•

Arbetsplats: Bedömare /lärare påtala att det vore önskvärt att studerandena hade ett separat kök för att undvika de störande
oljuden från produktionsavdelningen (såsom den i Danmark).

•

Stöd: Det uppmärksammades av lärare /bedömare att några av eleverna önskade mindre stöd så att de kunde visa vad de kan
och kan göra utan stöd.

Sammanfattning:
•

Alltsom allt var examenstestet bedömt som positivt av lärare/bedömare och man märkte inga stora svårigheter.

•

Bedömare/lärare hade känslan av att studerandena var väl förberedda och hade tillräckligt med tid samt att examenstestet var i
stort anpassat till studerandenas nivåer. Men å andra sidan kunde man märka att en del studeranden hade för mycket tid och
skulle ha föredragit visa mer av sina kunskaper.

•

Ett stort problem var oljuden från de andra lokalerna. Det störde studerandena i utbildningen. Det borde avvägas om man kan
få en separat kök till utbildningssidan och inte störas av de andra.

•

Studerandena är mycket stolta over vad de lärt sig och vill bevisa det. Möjligheten att få stöd hela tiden uppfattas av en del
studeranden som störande

