Kursplan
Kurs 3.5.a Praktik
Utbildningen som kursen ingår i

Slöjd och hantverk – form och kultur

Utbildningsnummer och omgång

KK0114 - 3 i beslutsomgång 2

Beslutsdatum för kursplanen

2020-11-17

Kursens omfattning

5 veckor, valbar kurs

Kursens lärar- eller handledarledda verksamhet
Undervisningsspråk

Svenska

Kursens huvudsakliga innehåll
● Praktiken kan vara hos en eller två institutioner, företag eller
slöjdare/hantverkare.
Praktiken bestäms i samråd med huvudlärare. Under praktiken har man
löpande kontakt med sin huvudlärare och huvudläraren har även kontakt med
handledaren på praktikplatsen. Den studerande deltar i det dagliga arbetet på
arbetsplatsen. En halvdag per vecka under praktiken ska användas för att
reflektera. Omkostnader och försäkring i samband med praktiken står den
studerande själv för.

Kursens mål
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper i:
●
●
●
●
●

hur arbetsplatsen är organiserad
vilka kompetenser som behövs för yrket
hur man arbetar med säkerhets- och miljöfrågor
hur man arbetar med marknadsföring
på vilket sätt fortbildning sker

Former för kunskapskontroll
Kursen examineras genom inlämningsuppgift samt muntlig och skriftlig
redovisning.
Examinator är huvudlärare.
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Principer för betygssättning
Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått målen
för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Bedömningen avser kunskaper i
hur arbetsplatsen är organiserad

Godkänt
-

vilka kompetenser som behövs för
yrket

-

hur arbetar man med säkerhets- och
miljöfrågor

-

hur arbetar man med
marknadsföring

-

på vilket sätt sker fortbildning

-

redogöra för hur arbetsplatsen är
organiserad
egna reflektioner kring arbetsplatsens
organisation
redogöra för de kompetenser som finns på
arbetsplatsen
redogöra för de kompetenser som behövs
för en specifik yrkesroll (exempelvis din
handledare)
reflektera kring dina kompetenser i
förhållande till de som krävs på
arbetsplatsen.
redogöra för hur arbetsplatsen arbetar
med säkerhets- och miljöfrågor
egna reflektioner kring arbetsplatsens
arbete med säkerhets- och miljöfrågor
redogöra för hur arbetsplatsen arbetar
med marknadsföring
egna reflektioner kring arbetsplatsens
marknadsföring
beskriva hur arbetsplatsen arbetar med
kompetenshöjning
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Undervisningsformer
Praktiken är ett lärande i arbetslivet och den studerandes arbetsinsats ska
motsvara 40 timmars arbetsvecka, en halv dag per vecka ska avsättas till
reflektionstid. I samråd med sina handledare och huvudlärare bestäms hur
timmarna förläggs. Även redovisningsdagarna är en del av praktikperioden.
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