
APL handledare ht18

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA
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1 Ja 26 (92.86 %)

2 Nej 2 (7.14 %)

Svar 28

Jag har gått handledarutbildning 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
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Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar Vård och omsorgsutbildning för vuxna Eductus
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1 Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 7 (29.17 %)

2 Vård och omsorgsutbildning för vuxna 16 (66.67 %)

3 Eductus 1 (4.17 %)

Svar 24

Min praktikant studerar hos 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
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Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 0 (0 %)

2 Instämmer delvis 4 (16 %)

3 Instämmer i hög grad 11 (44 %)

4 Instämmer helt 10 (40 %)

Svar 25

Jag upplever att jag har kompetens och att jag känner mig väl förberedd i min roll som
handledare 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#


Har gått utbildning som handledare och över 30 års erfarenhet, har varit elev också en gång i tiden
Anonym

en utbildning hade varit bra det är mycket att tänka på runt omkring en elev
Anonym

Kommentarer till ovanstående påstående 



Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 1 (4.17 %)

2 Instämmer delvis 7 (29.17 %)

3 Instämmer i hög grad 10 (41.67 %)

4 Instämmer helt 6 (25 %)

Svar 24

Som handledare upplever jag att den elev jag handledde var väl förberedd för att klara de
arbetsuppgifter han/hon ställdes inför 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
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Bör prata mer om bemötande och och att det finns olika sorter av glömsak (Demenssjukdomar)
Anonym

hade papper med sig och hade sommarjobbat inom älderomsorgen tidigare
Anonym

Kommentarer till ovanstående påstående 



Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 2 (8.33 %)

2 Instämmer delvis 6 (25 %)

3 Instämmer i hög grad 5 (20.83 %)

4 Instämmer helt 11 (45.83 %)

Svar 24

Som handledare upplevde jag att den elev jag handledde hade tillräckliga språkkunskaper
för att klara arbetsuppgifterna 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
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har pratat med eleven att träna mer på svenska språket
Anonym

Kommentarer till ovanstående påstående 



Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 0 (0 %)

2 Instämmer delvis 1 (4.76 %)

3 Instämmer i hög grad 10 (47.62 %)

4 Instämmer helt 10 (47.62 %)

Svar 21

I uppdraget som handledare hade jag möjlighet att ge eleven det stöd som han/hon var i
behov av 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#


kunde ge muntlig stöd och lyssna på elevens önskemål och fullfölja det
Anonym

Kommentarer till ovanstående påstående 



Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 1 (4.76 %)

2 Instämmer delvis 7 (33.33 %)

3 Instämmer i hög grad 6 (28.57 %)

4 Instämmer helt 7 (33.33 %)

Svar 21

Jag anser att bedömningsunderlaget (checklista och kursmål i handledarpärmen) ger mig
tillräckligt stöd vid bedömning av eleven under APL 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
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Jag har inte läst cheklistan så jag kan inte uttala mig om det.
Anonym

svårt att fylla i, vore bra och få kursplanen några veckor innan eleven kommer
Anonym

Kommentarer till ovanstående påstående 



Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 0 (0 %)

2 Instämmer delvis 1 (4.76 %)

3 Instämmer i hög grad 5 (23.81 %)

4 Instämmer helt 15 (71.43 %)

Svar 21

När jag tänker tillbaka på APL upplever jag min handledarroll som meningsfull 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#


ja de är en stor del av utbildningen om man får en bra APL
Anonym

Kommentarer till ovanstående påstående 



Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 0 (0 %)

2 Instämmer delvis 1 (4.76 %)

3 Instämmer i hög grad 6 (28.57 %)

4 Instämmer helt 14 (66.67 %)

Svar 21

Jag upplever att jag utvecklas i min yrkesroll i mötet med elever 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=654424&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=0&hm=0#


Toppen utbildning
Anonym

Det var lärorikt
Anonym

Jag var trivt att var APL. Jag har bra handledare och med alla personal som jag var med och jag snäll mot brukaren. Jag försökte pratat och
frågor som kan.
Anonym

Det är både possitivt och lärorikt för oss handledare, de sista elever jag haft så är det lite språksvårigheter.
Anonym

Härligt med nyfikna elever
Anonym

Hade en mycket lättlärd o ambitiös elev som kan bli en duktig medarbetare i framtiden.Största meriten var elevens lugn o det ger ju en känsla
av trygghet o skapar förtroende för den eleven vårdar.
Anonym

jag hoppas att min elev trivdes här och vill komma tillbaka ser fram emot att ha honom som kollega
Anonym

Övriga kommentarer 


