
Yrkesdagbok 
I din bedömning ingår det att dokumentera och beskriva hela din APL. Det gör du bland 
annat i din yrkesdagbok, den är som en dagbok och den hjälper dig att utveckla din framtida 
yrkesroll. 

Du ska reflektera kring och analysera dina arbetsuppgifter, din arbetsinsats och din yrkesroll. 
Du skriver ner dina tankar, reflektioner och erfarenheter av yrket, om olika händelser du är 
med om och hur du reagerade, kände och tänkte. Du skriver om det du ser, gör och upplever. 

Du skriver så ofta du kan, men minst 2 gånger i veckan. 

Du kan skriva om vad som helst och även skriva frågor till din kontaktlärare från Brinellgymnasiet. 

Några ord till dig som ska ut på din första APL i åk 1 (4 veckor) 

• Yrkeslärandet består både av praktik och teori. Vi hoppas du nu får se och vara en del av det
praktiska utövandet av den teori du läst inne i skolan.

• Försök att prata, vara öppen mot alla du möter, var nyfiken och fråga de pedagoger du möter
om många olika saker. Genom frågor visar man att man vill lära sig och att man är
intresserad.

• Du är en förebild för Brinellgymnasiet när du är på APL. Du har även en chans där att visa
vem du är och göra ett gott intryck för dig själv, som kanske i framtiden kan ge en
anställning.

• När du är på APL ska du följa arbetstider. Det kan vara handledarens arbetstider eller ett
annat schema, men det ska motsvara ett heltidsarbete. Om du är sjuk meddelar du din APL-
plats så fort du kan och även ringer när du vet att du kommer tillbaka.

• Tänk på att när du dokumenterar i bilder och kanske film, så får inte barnens ansikten vara
med. Till exempel kan ett barns hand/ryggtavla vara med, men man får inte kunna känna
igen barnet på bilden. Tänk också på sekretessen du skrivit under på din APL plats.

• Du får veta din kontaktlärare några veckor före APL och sedan är det kontaktläraren som
läser din yrkesdagbok, skriver tillbaka och även besöker dig på din APL-plats.

• Du svarar under din APL på de uppgifter du fått i dina kurser som ligger ute på APL.
Uppgifterna finns i din mapp i kursen APL som finns på I`ts Learning. Uppgifterna bedöms
av de lärare som du har i de olika kurserna.

• Din handledare på APL-platsen ska vara ett stöd för dig och kommer inte bedöma dig i
någon kurs, däremot kommer de skriva upp din närvaro på APL-perioden, och ge sin
bedömning av dig.

Vi önskar dig lycka till på din första APL! /Alla lärare på BF 



 
 


