Inför examensdelens inledning
Jag visste vad jag skulle lära mig *
Jag visste hur och när jag blir bedömd *
Jag visste hur och när jag får respons på min inlärning *
Övriga kommentarer:

Undervisningen
Mina tidigare kunskaper har beaktats *
Undervisningen var bra planerad *
Undervisningsmetoderna (föreläsning, praktiskt arbete, arbete i grupper mm.) var varierande *
IKT användes som en naturlig del av undervisningen *
Undervisningsmaterialet var motiverande, tydligt och bra *
Undervisningsmaterial och uppgifter finns på Itslearning *
Undervisningen var kopplad till arbetslivet *
Undervisningen stödde min kommande karriär *
Mängden arbetsuppgifter var lämplig *
Jag fick den handledning jag behövde för att klara mina uppgifter *
Responsen på inlärningen hjälpte mig att lära mig mera och bättre *
Gruppen användes som verktyg för allas inlärning *
Schemat fungerade bra *
Lärarna kompletterade varandra *
Lärarna var bra *
Jag som studerande har fått påverka undervisningen *
I undervisningen diskuterades och beaktades livscykeltänkande *
Undervisningen i examensdelen motsvarade mina förväntningar *
Jag har getts möjlighet att använda min privata IT-utrusning, t.ex. dator, läsplatta eller
smarttelefon, i undervisningen *

Övriga kommentarer:

Bedömning
Jag var bra förberedd för yrkesprov *
Yrkesprovssituationen gav mig möjlighet att uppnå det vitsord jag eftersträvade *
Bedömningssituationen var bra, jag fick veta precis hur det gått i förhållande till
bedömningskriterierna *
Övriga kommentarer:

Inlärningsmiljön
Inlärningsmiljön (klassrummet, verkstaden mm.) var bra *
Utrustningen (verktyg, maskiner, material mm.) var bra *
Virtuella inlärningsmiljön Itslearning användes på ett bra sätt *
Arbetssäkerheten betonades kontinuerligt *
Jag har haft studiero *
Jag som studerande får vara med och påverka och undervisningen *
Övriga kommentarer:

Specialpedagogik
Jag har en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP) *
Ja
Nej

Övriga kommentarer:

Följande påståenden om man svarat att man har en individuell plan:
Alla lärare som undervisade mig kände till mina särskilda behov *
Lärarna beaktade mina särskilda behov *
Undervisningen var uppbyggd så att jag hela tiden kunde ta del av den, olika uppgifter på nivå 1, 2
och 3 osv.
Övriga kommentarer:

Inlärning i arbete
Examensdelen har innehållit Inlärning i arbete *
Ja
Nej
Jag fick handledning om IA och målsättningarna med IA och vad som förväntas av mig under IA
före IA perioden började
Jag fick arbeta med arbetsuppgifter som gjorde det möjligt att för mig nå målsättningarna och
avlägga mitt yrkesprov
Jag hade en namngiven arbetsplatshandledare
Min arbetsplatshandledare introducerade mig i mina arbetsuppgifter och arbetarskyddet den
första dagen jag var på IA
Läraren besökte mig under Inlärning i arbete perioden
Jag fick det stöd och den handledning av min handledande lärare jag behövde under IA-period
Jag fick det stöd och den handledning av arbetsplatshandledaren jag behövde under IAperioden
Arbetsplatshandledaren har gett mig feedback på min inlärning
Arbetsplatsen var säker och följde arbetarskyddsbestämmelserna.
Jag utförde aktivt givna arbetsuppgifter på min inlärning i arbetet-arbetsplats.
Jag tog ansvar för min inlärning under inlärning i arbetet perioden.
Jag följde arbetsplatsens regler under inlärning i arbetet-perioden (arbetstider, klädsel etc).
Övriga kommentarer:

Självreflexion
Jag är nöjd med min egen insats *
Jag har aktivt tagit del av undervisningen *
Jag har aktivt bidragit till en bra gruppanda *
Jag har gett mina studiekompisar studiero *
Jag har frågat om hjälp då jag behövt det *
Jag har visat mina studiekompisar respekt *
Jag har visat personalen respekt *
Övriga kommentarer:

