STUDERANDES CHECKLISTA
FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET
Checklistan stöder din karriärplanering, förvärvandet av kunnandet, handledning
och stöd, förmågan att bedömda dig själv, att få respons på hur kunnandet har
utvecklats och om du är på väg att nå målen på arbetsplatsen.
Påvisande av kunnande och bedömning av kunnandet ingår inte i checklistan.
Planeringen av yrkesprovet är nämnd och görs vid behov.

01
PLANERING

FÖRVÄRVANDE
AV KUNNANDE

NÅ MÅLEN FÖR
KUNNANDET OCH
PLANERING AV
FORTSÄTTNINGEN

•
•
•
•
•

Avtal
Examensgrunder
Krav på yrkesskicklighet
Karriärvägledning
Val av arbetsplats

• PUK
• Centrala
arbetsuppgifter
• Stöd och handledning
• Kontakt

02
• PUK
• Respons på hur kunnandet har
utvecklats
• Stöd och handledning
• Uppföljning

03
• Respons
• Karriärvägledning
• Beredskap för Yrkesprov

PLANERING

OK
Bekanta dig med
examensdelens krav på
yrkesskicklighet och fråga
läraren om någon punkt är
oklar.
NOTERINGAR

OK
Gör din karriärplan i PUK tillsammans med läraren och delta
på överenskommet sätt i att skaffa en arbetsplats.

NOTERINGAR

OK

Gör en plan för lärandet i arbetslivet
tillsammans med läraren och representanten för
arbetsplatsen. Uppdatera tillsammans vid behov
PUK:en.
NOTERINGAR

NOTERINGAR

OK
Diskutera och kom överens
om vilken handledning och
vilket stöd du behöver.

NOTERINGAR

OK

Gå tillsammans med din lärare och
representanten för arbetslivet igenom
utbildning- eller läroavtalet och godkänn
avtalet.

OK
Diskutera och kom
tillsammans med läraren
och arbetsplatshandledaren
överens om målen och de
centrala arbetsuppgifterna.
NOTERINGAR

OK
Kom överens om och på
vilket sätt ni är i kontakt med
varandra.

NOTERINGAR

FÖRVÄRVANDE AV KUNNANDE
Bekanta dig med arbetsplatsen,
följ anvisningar och
bestämmelser om arbetet
och arbetarskyddet, meddela
frånvaro, beakta tystnadsplikten

Bekanta dig tillsammans med
arbetsplatshandledaren med
arbetsuppgifterna och utför
arbetet på överenskommet sätt

Gör en självbedömning av vad du
har lärt dig och om du har nått
ditt mål. Självbedömningen görs
enligt anvisningar av läraren och
arbetsplatshandledaren

Be om, ge och ta emot respons

Bedöm och diskutera med din
arbetsplatshandledare om
din egen roll som medlem i
arbetsgemenskapen

Håll kontakt enligt
överenskommelse

NOTERINGAR

OK

NÅ MÅLEN FÖR KUNNANDET
OCH PLANERA FORTSÄTTNINGEN

OK

Gör en självbedömning med
arbetsplatshandledaren och
läraren huruvida du har nått
målen för kunnandet enligt
kraven på yrkesskicklighet
genom att utföra överenskomna,
praktiska arbetsuppgifter

Förbered dig för yrkesprov

Bedöm den handledning och
det stöd som du har fått och ge
respons till arbetsplatshandledare
och lärare

Diskutera om hur studierna
fortsätter/ sysselsättning

Bästa
kunnande
bit.ly/bkchecklistor
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