
APL - frågor till handledare VT18

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA
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1 Ja 19 (90.48 %)

2 Nej 2 (9.52 %)

Svar 21

Jag har gått handledarutbildning 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar Vård och omsorgsutbildning för vuxna Eductus
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1 Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 2 (16.67 %)

2 Vård och omsorgsutbildning för vuxna 9 (75 %)

3 Eductus 1 (8.33 %)

Svar 12

Min praktikant studerar hos 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


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

2 Instämmer delvis 3 (21.43 %)

3 Instämmer i hög grad 4 (28.57 %)

4 Instämmer helt 7 (50 %)

Svar 14

Går för närvarande handledarutbildningen.
Anonymous

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

Kommentarer till ovanstående påstående 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


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

2 Instämmer delvis 5 (45.45 %)

3 Instämmer i hög grad 3 (27.27 %)

4 Instämmer helt 3 (27.27 %)

Svar 11

hade svårt med närvaro
Anonymous

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

Kommentarer till ovanstående påstående 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


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

2 Instämmer delvis 2 (20 %)

3 Instämmer i hög grad 1 (10 %)

4 Instämmer helt 7 (70 %)

Svar 10

Nu tid och dåtid är alltid svårt -jag har gått som att ta ett exempel
Anonymous

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

Kommentarer till ovanstående påstående 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 1 (10 %)

2 Instämmer delvis 1 (10 %)

3 Instämmer i hög grad 4 (40 %)

4 Instämmer helt 4 (40 %)

Svar 10

Inga svar

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

Kommentarer till ovanstående påstående 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer i hög grad Instämmer helt
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1 Instämmer inte 1 (10 %)

2 Instämmer delvis 1 (10 %)

3 Instämmer i hög grad 6 (60 %)

4 Instämmer helt 2 (20 %)

Svar 10

Inga svar

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

Kommentarer till ovanstående påstående 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


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

2 Instämmer delvis 0 (0 %)

3 Instämmer i hög grad 5 (50 %)

4 Instämmer helt 5 (50 %)

Svar 10

Inga svar

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

Kommentarer till ovanstående påstående 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


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

2 Instämmer delvis 0 (0 %)

3 Instämmer i hög grad 2 (20 %)

4 Instämmer helt 8 (80 %)

Svar 10

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

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=535526&p=1&pa=1&pb=1&an=1&sn=0&hm=0#


svårt att få tag i kontakt läraren vid problem
Anonymous

Det var roligt och lärorik bra handledareutbilningen .
Anonymous

Jag var under utbildning när jag var handledare ... måste prata mer i skolan att prata sakta ,tydligt och att poängtera var man befinner sej
kroppsmässigt i förhållande till brukaren ,detta tar myckett tid för mej som handledare att lägga ner tid på ,och det finns ju mera som jag ska
lägga vikt på ...
Anonymous

Övriga kommentarer 


