Institutt for yrkesfaglærerutdanning
Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Konfidensielt

Rapporten sendes praksisteamet i lukket konvolutt innen 1 uke etter at praksisperioden er slutt. Veileder bes ta
en kopi av rapporten
Vurderingsskjema for pedagogisk praksis YFL Restaurant- og matfag

Periode 1

Student :
Studieår

Type lærerutdanning

har i tiden

hatt praksis ved

skole

Studenten har deltatt i pedagogisk praksis i
VG 1
programfag
VG 2
programfag
VG 3

programfag
Lærlingordning/instruktør/opplæringskontor
Andre pedagogiske miljø, f eks grunnskole
Eventuelle kommentarer til praksistype
Studenten har hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføring av i alt

Fravær i alt

dager

timer

Tatt igjen

timer

timer

Fraværsgrunn
Vurdering av studentens praksisarbeid(Jfr. Praksisguiden pkt. 7).

Bestått
Ikke bestått

Studenten har oppnådd et tilfredsstillende nivå på de områder som er
nevnt i vurderingskriteriene for praksis
Studenten har ikke oppnådd et tilfredsstillende nivå på de områder som er nevnt i
vurderingskriteriene for praksis

Vurderingsskjema for YFL RM-fag.
1. praksisperiode – 20 dager 2 semester.
•
•
•

Tilbakemelding fra praksislærer til HIOA gjøres ved å vurdere studenten i fem ulike kompetanser.
Praksislærer skriver en kommentar knyttet til hver kompetanseform og vurderer studentens praksis ved å gi
lav (L), middels (M) eller høy (H) måloppnåelse i punktene.
Praksislærer skriver også en framovermelding til studentene om hva studenten bør arbeide videre med

Faglig kompetanse

L

M

H

L

M

H

L

M

H

* Studenten kan bearbeide og presentere lærestoff på en faglig forsvarlig måte
* viser innsikt i yrkesfagets egenart og anvendelse i arbeidslivet
* kan bruke relevante uttrykksformer og fagterminologi og formidle sentralt fagstoff gjennom faglig
innsikt og engasjement

* kan kommunisere skriftlig og muntlig på en slik måte at det ikke oppstår misforståelser
* har kunnskap om relevante læreplaner for yrkesopplæringen i restaurant og matfag

Kommentar fra praksislærer:

Didaktisk kompetanse
* Studenten kan utarbeide veiledningsdokumenter og undervisningsplaner
* kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning, lede elevers/lærlinger læringsarbeid
og viser innsikt i elev/ lærlingevurdering
* viser variasjon i undervisningsmetoder tilpasset ulike elevforutsetninger
* viser innsikt i egen læreratferd
* har vilje og evne til å forbedre egen undervisning
Kommentar fra praksislærer:

Relasjons kompetanse
* Studenten viser evne og vilje til å kommunisere med elever/lærlinger og kollegaer og lærere
* viser vilje og evne til samarbeid med praksislærer og medstudenter
* fungerer bra i forhold til sine omgivelser og viser rasjonelle reaksjoner
Kommentar fra praksislærer:

Yrkesetisk kompetanse

L

M

H

L

M

H

* møter presis og er til stede til avtalte tider
* viser vilje og evne til å utføre pålagte oppgaver
* viser respekt for og retter seg etter læreplanverket, skolens mandat og skolens verdigrunnlag
* viser adferd og holdninger som er forenlig med en ansvarlig voksenrolle
Kommentar fra praksislærer:

Endrings- og utviklingskompetanse
* viser evne og vilje til å utnytte veiledning konstruktivt
Kommentar fra praksislærer:

Studenten bør arbeide videre med (skal fylles ut):

Praksislærer skal gi studenten kopi av rapporten etter at studenten har kvittert
Dato og studentens underskrift.

Dato og underskrift fra høgskolens lærer:

Dato og praksislærers underskrift.

