
 

ÖSBY – Västmanlands Naturbruksgymnasium 
Ösbyvägen 3, 73391 Sala, Telefon 0224-74 88 03, osby@sala.se, osbygymnasium.se 

 

 

 

Bedömning och närvaro under APL 
 

 

Till handledaren:  
 

Tack för att du tar emot våra elever på din arbetsplats! 

Om APL 

Eleven kommer att göra praktik på din arbetsplats, det vi kallar för apl=arbetsplatsförlagt 
lärande. Ett syfte med apl är att eleverna ska utveckla  yrkeskunskaper och en yrkesidentitet 
samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.  

Din roll som är att handleda elevens lärande på arbetsplatsen och att bidra till elevens 
introduktion i yrket och i arbetslivet. 

 Eleven ska ha en ansvarig handledare på arbetsplatsen men det kan vara värdefullt för 
eleven att handledas av olika arbetstagare för att få möta fler arbetsuppgifter och få olika 
perspektiv. Det bidrar också till att eleven  får möjlighet att ingå i yrkesgemenskapen  på 
arbetsplatsen.  

Huvuduppgiften för den ansvarige handledaren är att planera, styra  och stödja elevens 
lärande. Arbetsplatsen ska genom handledaren ge eleven möjlighet att pröva på olika 
arbetsmoment och att, i slutet av utbildningen, fördjupa sig inom valt yrke eller yrkesområde. 

Om bedömning under APL 

Vi ber er att i slutet av apl perioden fylla i denna blankett, som handlar om att bedöma 
elevens allmänna förmågor på en arbetsplats. Sätt ett kryss i den ruta som du tycker passar 
för eleven. Skriv gärna en kommentar i rutan, speciellt om du kryssat i ”ej tillfredställande”. 
Det finns mer plats att skriva kommentar nedan. 

Fråga oss gärna om du undrar något! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Annika Lindquist Knapp, tel 073-8668207 

Gymnasielärare, APL- ansvarig Djurvård  
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APL-plats & Handledarens  

namn…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elevens namn………………………………………………………………………………………………………Klass……………………. 

Praktikperiodens längd, 
datum/år………………………………………………………………………………………………………… 

Under praktiken har eleven huvudsakligen deltagit i följande moment: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Återkoppling till de 
allmänna 
förmågorna på APL-
platsen 
 

Utmärkt Bra Tillfredställande Ej 
tillfredställande 

Kommentar 
(mer plats finns att 
skriva på sista 
sidan) 

Eleven visar intresse 
för arbetet 
 

     

Eleven visar 
samarbetsförmåga 
 
 

     

Eleven visar 
initiativförmåga 
 
 

     

Eleven planerar sitt 
arbete 
 
 

     

Eleven löser problem 
när de uppstår 
 
 

     

Eleven tar ansvar för 
sitt arbete 
 

     

Eleven visar 
noggrannhet för sina 
arbetsuppgifter 
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Vilka dagar och tider har eleven närvarat? Skriv Ledig på de dagar som eleven varit ledig, 
annars arbetade tider (ca tider) 

 v.  v. v. v. v. v. v 

Måndag:        

Tisdag:        

Onsdag:        

Torsdag:        

Fredag:        

Lördag:        

Söndag:        

 

 

Eleven har under ovanstående praktikperiod varit frånvarande ……. dagar, haft sena 
ankomster …… dagar. 

 

Kommentarer: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Datum & underskrift handledare 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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