
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 

 
 
 
 
 

Elevkompendium APL Hotell -och turism Åk 2 
 
Praktikplats____________________________________________________ 
 
Elev:_________________________________________________________ 
 
Handledare:___________________________________________________ 
 
 
 



Namn:    

Adress    

Telefon:    

Emailadress:    

Närmast anhörig 1.  Telefon:  

Närmast anhörig 2  Telefon: 
 

 

Allergier:    

 
 

APL ansvarig: Marie Jansson   

Skolan 08-429 24 40   

Email: marie.jansson@restaurangskolan.se   

    

Rektor: Petronella Odhner   

Mobil: 070-168 00 89   

Email: petronella.odhner@restaurangskolan.se   

 
 

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 

12        

13     Långfredag Påskafton Påskdagen 

15        

16        

 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du vill vara en del av våra elevers utbildning. 



Praktiken startar v.12 på måndag och sista veckan är v.16 

Under praktikperioden kommer eleven att få två besök av mig eller annan lärare och vid det 
sista tillfället hoppas jag att handledare har möjlighet att delta för ett trepartssamtal. 

En elev får inte arbeta extra på sin praktikplats under den perioden som praktiken pågår, men 
så snart praktiken är klar finns det inga hinder för extraarbete. 

De kurser med kunskapsmål som är vikta för praktik är 

Våningsservice 
● Systematisk och säker städning samt underhåll av inredning 

Konferens 1 
● Måltidspausens betydelse samt upp- och avdukning av buffé med kaffe eller andra 

förfriskningar. 
● Hantering av teknisk konferensutrustning, till exempel kopieringsmaskin, datorprojektor 

och mikrofon. 
● Iordningställande av lokaler efter direktiv, till exempel pm eller checklista. 
● Ergonomiskt arbete samt användning av lämpliga hjälpmedel. 

Frukost och buffé 
● Metoder, redskap och utrustning som används vid frukost- och bufféservering. 
● Planering av innehåll och uppdukning samt arbete och logistik vid bufféer i olika 

sammanhang. 

Reception 
● Planering och utförande av receptionsarbete, till exempel incheckning, rumstilldelning, 

utcheckning och kassaarbete. 
● Information och presentation av hotellets utbud i syfte att ge en högre grad av service. 
● Bokningssystem och annan teknisk utrustning. 

 

 
Besök gärna restaurangskolan.se ör mer information om skolan i allmänhet och klicka dig 
vidare Skolan/APL/APL-handledare för att läsa Handledarguiden. Där hittar du viktig 
information om hur du på bästa sätt tar emot elever. 

Elev som är sjuk ska anmäla det till praktikplats och skola. Kom överens med eleven om hur 
eleven kontaktar er. 

Ser fram emot att samarbeta med er. 

Hälsningar 

Marie Jansson 

 


