Örnsköldsviks Gymnasium

Följebrev Hösten 2017

Restaurang‐ och Livsmedelsprogrammet
Parkskolan – kurs, matlagning 3 och 4
Hej!
Tack för att ni tar emot en lärling från åk 3, Örnsköldsviks Gymnasium, Parkskolan.
Vi hoppas att det blir en lärorik och värdefull tid både för studerande och för dig och din
arbetsplats. För att den studerande skall finna sig väl tillrätta är det viktigt att första
dagen informera om vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen när det gäller arbetstider,
raster, lunch och andra praktiska frågor. Det är också viktigt att den studerande vet
vem hon/han skall vända sig till med frågor och annat under APL‐tiden.
Arbetstid
Eleven kan under sin APL‐lärlingsperiod ha åtaganden på skolan, vilket medför att de har rätt till ledigt vid
specialidrott och individuella val.
Den studerande gör praktik veckorna 35‐47 på onsdagar, torsdagar och fredagar eller överenskommen tid,
resterande tid är eleven i skolan. Praktiktid är 6‐8 timmar/dag och följer arbetsplatsens normala arbetstid.
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_043.pdf ”Så får barn och ungdomar arbeta”
Måndagar och tisdagar är eleven på skolan och läser övriga ämnen.
OBS! Eleverna har Höstlov vecka 44 se även närvarorapport.
Arbetsmiljö
Finns ett Skyddsombud så ska den informeras om att elev finns på arbetsplatsen.
Mer information angående arbetsmiljöfrågor finns att hämta på.
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_043.pdf ”så får barn och ungdomar arbeta”.
http://www.skolverket.se/om‐skolverket/publikationer och skriv in, Ansvaret för elevernas arbetsmiljö.
Försäkring
Eleven är försäkrad under sin APL‐lärlingstid. Försäkringen gäller även sakskador.
I händelse av tillbud och/eller olycksfall, tar APL‐platsen kontakt med rektor Jonny Backman tel. 0660‐
88328.http://www.ornskoldsvik.se/download/18.ebe3cf513df44d0cd18211/1367232154046/%C3%96rnsk
%C3%B6ldsvik+F%C3%B6rs%C3%A4kringsbesked+2013V2.pdf
Kontakt
Lärarna kommer på besök till praktikplatsen under praktikperioden.
Ring eller maila gärna om du har frågor kring eleven, närvaro eller annat, vi ser gärna att du meddelar via till
exempel sms vid elevers frånvaro eller sjukdom.
Se även de bifogade dokumenten om arbetssysslor i köket/serveringen och kursmålen i matlagning 3 och 4.
Kontaktperson på Parkskolan:
Karolina Edlund Tel: 070 337 67 44 Karolina.edlund@ornskoldsvik.se
Vi tackar för att ni tar emot våra studerande och ser fram mot ett gott samarbete!
Med vänliga hälsningar
/Lärarlaget för Restaurang‐ och Livsmedelsprogrammet Örnsköldsviks Gymnasiet Parkskolan

Studerande:________________________________________
Grupp: RL 3
År: 2017
Termin: HT
Företag/ Lärlingsplats:________________________________
Närvarorapport, ange praktiktid
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Annan tid: _________________________________________________________________

Omdöme: Vid varje APL‐period skall handledaren ge omdöme om studerande.
Handledarens omdöme:

Mycket
bra

Bra

Mindre
bra

Handledarens noteringar

Intresse
Förkunskaper
Initiativförmåga
Utförande av uppgift

Passa tider
Lämplighet för yrket

Övriga kommentarer:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Handledarens underskrift: ____________________________________________ Datum__________

Mål att uppnå/moment att utföra under praktikperioderna
Handledarens bedömning:
Mycket
bra

Yrkesmässig matlagning, kreativt,
skapande, kalla och varma.

Kemiska och fysiska processer vid
matlagning

Råvaruhantering (Identifiering,
behandling, hantering och
användnings‐områden för olika
råvaror kvalitet och näring)

Hygien och dagliga hygienrutiner‐ t.ex.
rengöring och egenkontroll

Kalkylering

Göra menyer och ta fram recept

Facktermer

Egenkontroll

Bra

Mindre
bra

Handledarens noteringar

Övriga kommentarer:

Handledarens underskrift: _________________________________________ Datum___________
Lärlings underskrift: ______________________________________________ Datum___________

