AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
48766 - Praktikvejledning af ernæringsassistentelever
INDHOLD
På kurset vil der blive taget fat i nedenstående emner,
og du vil få mulighed for at udveksle erfaringer med
kollegaer fra andre køkkener.






planlægning af et uddannelsesforløb for ernæringsassistentelever.
motivation af eleverne for at få dem til at tage
aktiv del i uddannelsen.
anerkendende samtaler for at sikre progression
i uddannelsen.
evaluering og bedømmelse af elever i praktiktiden ud fra praktikmål.
støtte af elevernes læring gennem refleksion og
ved brug af Ernæringsassistentbogen.

Der vil være afveksling mellem teoretiske oplæg afprøvning i praksis - og evaluering.
Du kommer til at lave refleksion, hvad var godt, hvad
skal der arbejdes videre med.

MÅL
Du kan ud fra viden om gældende bekendtgørelse
og uddannelsesordning planlægge og gennemføre
uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed.
Du kan motivere elever til at deltage aktivt i egen
uddannelse. Du kan vejlede og medvirke til at skabe
sammenhæng i uddannelsen for ernæringsassistent
-elever på baggrund af elevens personlige og
faglige forudsætninger.
Du kan gennemføre anerkendende og professionelle samtaler, der sikrer progression i elevens
uddannelse i virksomheden.
Du kan anvende it-baserede redskaber til
registrering og evaluering af elevens uddannelse.
Du kan vejlede og støtte eleven i brug af ernæringsassistentbogen.

48766 - Praktikvejledning af ernæringsassistentelever
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere/
ernæringsassistenter, som varetager opgaver i
forbindelse med oplæring af ernæringsassistentelever inden for jobområdet.
Særlige adgangskrav til kurset
Ingen
Undervisningssted
Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars

VEU-godtgørelse
VEU-berettigede skal søge refusion via efteruddannelse.dk. Taksten er kr. 881,00 pr. kursusdag (2020) læs nærmere på veug.dk.
Befordringstilskud
Daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted
kr. 0,98 pr. kilometer (2020)
Kost og logi
Skolen tilbyder kost og logi efter gældende regler.
Læs nærmere på erhvervsskolerne.dk

Undervisningsform
Dagundervisning (kl. 8.00 - 15.25)
Deltagerantal
16 - 22 deltagere
Varighed
5 dag
Deltagerbetaling
Kr. 126,00 pr. dag pr. deltager (under AMU-målgruppen)
Kontakt kursusadministrationen for pris, hvis du er udenfor
AMU-målgruppen eller ledig.
Tilmelding
Al tilmelding skal ske via erhvervskolerne.dk eller via efteruddannelse.dk
Tilmelding - ledige
Er du ledig, skal du kontakte kursusadministrationen

Tinna Kristiansen

