APL Åk 2 YRKESUTGÅNG VÄKTARE
Samtliga uppgifter redovisas på It’s Learning
Arbetsuppgifterna i stora drag
1. Beskriv vanligt förekommande arbetsuppgifter, de arbetsuppgifter som ingår i arbetet på din
APL-plats.
2. Planera in med hjälp av din handledare förekommande arbetsuppgifter i ditt schema.
3. Samtala om din planering med din handledare, vad din roll är och vad andras roll är och
vilka krav uppgifterna ställer på dig.

Aktiviteter
4. Planera uppgifter/aktiviteter, använd M-FIGA som planeringsmodell.
5. Samtala om din planering med din handledare och berätta vad din roll är och vad andras roll
är då du genomför uppgiften/aktiviteten.
6. Genomför uppgifter och aktiviteter. Samråd med din handledare. Förklara skriftligt hur du
gör det.
7. Beskriv egna/andras agerande då uppgiften/aktiviteten utförs.
8. Beskriv egna/andras attityder då uppgiften/aktiviteten utförs.
9. Beskriv egna/andras värderingar då uppgiften/aktiviteten utförs.
10. Dokumentera dina genomförda uppgifter/aktiviteter. Dokumentationen kan vara i text eller
en kombination av bild och text. Använd ord i dokumentationen som har med verksamheten
att göra (ex. lärande, ditt ledarskap)
11. Utvärdera uppgiften/aktiviteten utgå ifrån din eller verksamhetens planering.
12. I din utvärdering svarar du på ”varför” du tyckte att det blev på ett visst sätt. Svaret ska vara
kopplat till uppgiften/aktiviteten.
13. I din utvärdering svarar du på ”hur” uppgiften/aktiviteten kan utvecklas.

Kommunikation – möten med människor
14. Vad har du mött för olika kulturer under din APL-period, bland personal, brukare, anhöriga
eller i samhället?
15. Vad har du mött för normer, attityder och värderingar utifrån de olika kulturerna och hur
har de visat sig i det dagliga arbetet?
16. Vad är dina egna åsikter om de olikheter du mött och hur har du bemött dem?
17. Vad tycker du är viktigt när människor från olika kulturer ska arbeta tillsammans mot
gemensamma mål?
18. Hur arbetar man på din APL-plats? Finns det några uttalade förhållningsregler eller en
fastslagen värderingsgrund som alla måste anpassa sig till? Hur ställer du dig i så fall till
den?
19. Var öppen och deltagande mot de människor du möter och kommunicera. Förklara skriftligt
hur du gör det.

