
Praktikdagbog  

Laura Smidt - Ernæringsassistent 

Erhvervsskole i Tyskland 

29/5-19 
 

Praktikstedet navn: Erhvervsskole 

Praktikstedets tlf: +49 45036040 

Praktikansvarlig: Herr Wildhagen 

 

Arbejdstid: 

Start: 6:30 

Slut: 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem bestemmer, hvem der gør 

hvad i virksomheden? 

 Chefen, Herr Wildhagen. De færdiguddannet 

  Ja Nej 

1. Fast arbejdstid  X   

2. Skiftehold    X 

3. 

Helligdagsarbejde 

   Ved ikke 

4. Sæsonarbejde  X   

5. Flekstid    X 

   



Hvordan fordeles arbejdet mellem 

de ansatte? 

 Alle har ligesom deres egen rutine. Nogle 

skræller, nogle steger osv osv. 

Hvem kontrollerer resultaterne og 

om det er gjort rigtigt? 

 Det gør de færdiguddannet 

Andre ting du har bemærket?   

  

  

 

Hvordan bliver man uddannet? (sæt kryds) 

Ved oplæring under arbejdet? NEJ   

Som elev i en virksomhed? JA   

Hvor kan du tage hovedforløbene til 

uddannelsen?  

  

På anden måde ? (skriv hvilken)   

 



Hvor længe varer uddannelsen? 

________________________________________________________ 

 Uddannelsen varer 3 år og 7 måneder 

________________________________________________________ 

  

 Får man en lærekontrakt? 

________________________________________________________ 

 Ja, det gør man  

________________________________________________________ 

  

Hvad skal man lære? 

________________________________________________________ 

 Man skal lære at lave sund og næringsrig mad til alle typer. Man skal 

lære hvordan man sammensætter retter, og ikke mindst hvordan man 

holder orden og renlighed.  

________________________________________________________ 

  

Hvilke fag skal man have på hovedforløbet? 

________________________________________________________ 

 Naturfag, Dansk. 

________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 



Dag 1: 

Første dag var jeg til Hygiejne prøve sammen med nogle fra Gastro og tjener. Vi fik vores tyske 

bevis. 

 

Dag 2: 

Anden dag ankom jeg til praktikstedet, og fik en hurtig introduktion til stedet og menneskerne der. 

Jeg fik det samme tøj som eleverne, og blev så sat i gang med at skrælle grøntsager og rulle 

”Konigsberger Klopse”. Fiskefrikadeller. 

 

Dag 3: 

Skrællede grøntsager og gjorde rent.  

 

Dag 4: 

Jeg var syg 

 

Dag 5: 

Stod ved vand-baren. Hjalp til med suppe. 

 

Skriv om praktikstedet: 

Jeg var personligt ikke super glad for mit praktiksted. Grunden til det var og er at jeg ikke følte jeg 

fik noget ud af det, og at det ikke havde noget med min uddannelse at gøre.  

Samtidig synes jeg også de var imødekommende, og man kunne virkelig mærke de prøvede at få 

mig til at føle mig velkommen.  

Jeg følte mig lidt malplaceret, fordi jeg jo ikke rigtig kendte nogle, og fordi de fleste af dem havde 

deres egne vaner, som man ikke bare kan ændre på. 

 

 

 


