Praktikerklæring Mejeristuddannelsen
Elevens navn:

Startdato for praktikperiode:

Slutdato for praktikperiode:

Angiv praktikperiodens placering (sæt x):
Mellem grundforløb og hovedforløb 1
Mellem hovedforløb 1 og hovedforløb 2
Mellem hovedforløb 2 og hovedforløb 3
Mellem hovedforløb 3 og hovedforløb 4
Virksomhedens navn:

CVR-NR.:

Tlf.:

E-mail:

Navn på oplæringsansvarlig i virksomheden:

Mejerifagets Fællesudvalg har besluttet at mejerierne skal udfylde en praktikerklæring ved afslutning af hvert
praktikforløb. Praktikerklæringen fremsendes til skolen. Formålet med at indføre en praktikerklæring er bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

Sikre at mejerierne har fokus på de praktikmål eleverne skal opnå under praktikken
Sikre fremdrift i oplæringen
Sikre evaluering af om eleven har opnået det pågældende praktikmål
Synliggøre elevens foreløbige praktikuddannelse for nyt mejeri, når der skiftes praktiksted
Understøtte bedre synergi mellem skole og praktik

Praktikerklæringen skal afgives af den elevansvarlige i virksomheden i samarbejde med eleven.
Vær opmærksom på, at praktikerklæringen ikke kommer til at indeholde personfølsomme oplysninger som
helbredsforhold eller lignende i strid med Persondataforordningen.
Praktikerklæringen skal udfyldes ved praktikperiodens afslutning og udstedes til eleven og skolen.
I skemaet skal ét af de fire felter afkrydses for hver af målpindene i praktikmålet:
•
•
•
•

Oplæring ikke påbegyndt – hvis eleven endnu ikke har arbejdet med arbejdsområdet/funktionen
Oplæring i gang – hvis eleven har arbejdet med arbejdsområdet/funktionen, men endnu ikke har opnået
praktikmålet fuldt ud som ved afslutning på uddannelsen
Praktikmålet opnået – hvis eleven har nået det beskrevne praktikmål for uddannelsen
Praktikmål ikke muligt – hvis det ikke er muligt for virksomheden at tilbyde eleven arbejdsområdet/funktionen

Praktikmål for Mejeristuddannelsen
Praktikmål
Mælkens modtagelse og procesbehandling:
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Praktikmål
opnået

Praktikmål
ikke
muligt

Oplæring
ikke
påbegyndt

Oplæring
i gang

Praktikmål
opnået
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opnået

Praktikmål
ikke
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Eleven kan forestå modtagelse af råvarer og foretage
råvarekontrol
Eleven kan foretage opstart, indkøring og nedlukning af
procesudstyr til mælkens behandling og herunder forestå
mælkens pasteurisering, centrifugering, homogenisering samt
forskellige former for tilretning
Praktikmål
Styring af produktionsudstyr:
Eleven kan klargøre udstyr til produktion
Eleven kan foretage opstart, indkøring og nedlukning af
produktionsudstyr til fremstilling af mejeriprodukter
Eleven kan betjene og overvåge maskiner og produktionsudstyr
og rapportere om betydende forhold vedrørende produktionen
Eleven kan identificere og lokalisere fejl i maskiner og udstyr og
medvirke ved deres afhjælpning
Praktikmål
Rengøring, hygiejne og kvalitetskontrol:
Eleven kan gennemføre manuel og automatisk rengøring af
produktionsudstyr og gennemføre validering heraf
Eleven kan udtage prøver og foretage simple analyser, vurdere
resultater og foretage relevante korrektioner
Eleven kan medvirke ved gennemførelsen af virksomhedens
fødevaresikkerheds- og kvalitetsstyringssystem
Praktikmål
Vedligehold og optimering:
Eleven kan lokalisere, beskrive og beregne mulige
forbedringspotentialer
Eleven kan foretage operatørstyrede
vedligeholdelsesfunktioner i henhold til fastlagte
specifikationer
Eleven kan opstille og analysere procesdata samt reagere herpå
Eleven kan beskrive en proces og oprette en standard
Praktikmål
Fremstilling af mejeriprodukter:

Eleven kan forestå fremstillingen af mejeriprodukter ud fra
fastlagte produktspecifikationer, herunder:
o
Eleven kan foretage tilsætning af hjælpe- og
smagsstoffer i henhold til recepter f.eks.
syrningskulturer
o
Eleven kan klargøre råvaren til produktion
o
Eleven kan standardisere og kontrollere råvarens
indholdsstoffer forud for produktion
o
Eleven kan klargøre mejeriprodukter til emballering
Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre
identificere og lokalisere fejl i produkter og medvirke ved deres
afhjælpning
Eleven kan forstå værdistrømme, herunder forstå processen fra
ordremodtagelse til vareafgang
Praktikmål
Driftsøkonomiske beregninger:
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Eleven kan i henhold til normer og standarder udføre
produktstandardisering, opstille værdistofbalancer og
gennemføre driftsøkonomiske beregninger vedrørende
produktsammensætning, produktudbytte og svind
Praktikmål
Virksomhedskendskab:
Eleven har kendskab til driftsstedets ledelses- og
styringsværktøjer

Vurderer virksomheden, at eleven har særlige behov med hensyn til den efterfølgende skoleundervisning eller
praktikuddannelse?
JA

NEJ

Hvis JA, anfør hvilke praktikmål og begrundelse her:

Påbygning:
Er muligheden for påbygningsdag drøftet med eleven?
JA

NEJ

Er eleven tilmeldt et eller flere påbygningsdage?
JA

NEJ

Dato:
Virksomhedens underskrift:
Elevens underskrift:

