Bilaga 3: Dokumentationsmall aktiva
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Alla människors lika värde
För alla ska känna sig trygga
Föreläsning med Andreas Jonsson, för alla elever på HV programmet
Föreläsning 6/3 och förberedande samtal med uppgifter inför den 6/3. Samt att följa
upp frågan kontinuerligt på mentorstiden för alla klasser.
Bra föreläsning där eleverna var engagerade och nöjda. Den berörde mycket och
eleverna kunde relatera till och känna empati med föreläsaren.
Trygga KUngsmad i samarbete med skolans personal

Utvecklingssamtal
genomförs i alla klasser
IST används och de givna mallarna i mentors pärmen
de rekommenderade veckorna används för likhet på hela skolan
kan man utvärdera på mentorstiden, eller en enkät till VH?
mentor

Dragqueen, träffa andra makeup artister . Vi behöver få lite hjälp av specialister i
ämnet
Ingår i kursen havhnt05s för åk.3 elever.
Besöket är ej obligatoriskt. Eleverna får möjlighet att göra makeupen vid senare tilfälle
på skolan.
VT i Åk 3
Eleverna kommer iväg på studiebesök och träffar andra makeupartister
Emelie makeup lärare

Studiebesök på spa Ronneby brunn . Få inblick i hur man jobbar på ett spa
Tvåorna besöker ronneby brunn som en gemensam klassaktivitet
Besöket är obligatoriskt men eleverna kan välja att avstå bad om de vill.
VT i Åk 2
Elever och personal
Emelie Monica

Examinering naglar
2:or 3:or och i mån av plats 1:or erbjuds att examinera sig i gel-naglar om de vill.
Examinationen genomförs av en representant från CND i skolan
Eleverna väljer själva om de vill examineras, ansvarig lärare stöttar och hjälper till med
träning inför examinationstillfället. Nya chanser ges i form av kompletteringar för de
som inte klarar sig. Alla besked ges i avskildhet från övriga deltagare.
1 tillfälle på vårterminen
Görs av examinator, medbedömande lärare och medverkande elever
Lärare med nagelkompetens

Makeup examination
Erbjuds i åk 3 i kursen havhnt05s.
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Ingår om man valt specialiseringskursen i makeup (havhnt05s.) Om man inte klarat
examinationen erbjuds man att få komma tillbaka vid nästa års examinationstillfälle
och göra ett nytt försök.
1 tillfälle på vårterminen
Görs av examinator, medbedömande lärare.
Emelie

Delprov HVF
Ingår ej i skolans mål och kunskapskrav, eleven ansvarar själv för anmälan och avgift.
Examinatorer bedömer provet.
Skolan förbereder eleverna med regler, träningstillfälle och feedback för att skapa
möjligheter att klara deltidsprovet i kurs HAVFRI06b. Skolan bokar provtillfälle och
genomgång av regler med utbildningskordinator på ht.
En fredag i maj månad när åk 2 är på APL för att salongen ska vara ledig.
Görs av examinator
Lärare som undervisar i HVKTRA0 och lärare som undervisar HAVFRI06b

Skyddsrond
Se över arbetsmaterial och maskiner och verktyg
För elevers säkerhet ska alla känna till hur vi hanterar verktyg och material. Elev
personal och ev rektor deltar vid skyddsrond
en skyddsrond varje år men också inom ramen av varje kurs
ett måste för programmet och skolan
Rektor PA
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Eleverna ska känna en gemenskap och trygghet i klassen. Vill skapa en ”vi-känsla” i
klassen.
Det finns elever i gruppen som är utanför och hittar inte sin plats i gruppen. Klassen är
väldigt grupperad och har svårt att samarbeta med klasskompisar man inte känner så
pass väl.
Vi har under mentorstid haft olika teambuildningsövningar, värderingsövningar och
samarbetsövningar där eleverna har fått arbeta med olika klasskompisar hela tiden. Allt
för att få eleverna till att lära känna varandra, inte bara sina närmsta vänner. Vi har
även under mentorstiden pratat kring vilken syn eleverna har på varandra i dagsläget
och hur dem vill att det ska vara.
Vi har klassrumsplacering där eleverna sitter bredvid samma person oavsett
ämne/lärare.
Eleverna får inte dela in sig själva när de ska jobba i par/grupp utan det gör
undervisande lärare.
Vi var på föreläsning med Andreas Johnsson och använde oss av materialet som fanns
bifogat till föreläsning såväl före och efter.
Workshop kring demokrati och EU-valet.
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Heldag på Korrö där vi paddlade kanot, lagade mat tillsammans och gick på
studiebesök.
Fortlöpande under vårterminen 2019.
På vissa håll har ”vi-känslan” blivit bättre. De elever som kände sig utanför i början av
läsåret tycker att det blivit bättre och känner sig inte lika ensamma.
Framförallt mentorer för berörda klasser men även undervisande lärare samt PA.
Stärka gemenskapen i klassen och dessutom göra en pedagogisk kura (RLB16).
Det finns risk för grupperingar i klassen, trots att det är en liten klass och det gäller att
hänga med i de nya trenderna i branschen.
Studieresa med en kursdag inom ”glacerande tårtor” i Malmo. Förmåga att tillverka
olika produkter utifrån trend och tradition. (Ingår som delsyfte i programmet bageri
och konditori)
Maj 2019
Eleverna blev mycket glada och stolta över deras resultat med glacerade tårtor. Vi
lärare upplever att eleverna har roligt ihop och bjuder in alla till samtal och skratt.
Camilla Dahlberg och Henrik Löfqvist
Stärka gemenskapen i klassen (RLB17)
Grupperingar i klassen
Studieresa med tåg till Kalmar. Besökte Johannas choklad och hon föreläste om eget
företagande/Pralintillverkning mm. 8kursen choklad och konfektyr och kursen
entreprenörskap, service och bemötande.
April -19
Vi lärare upplever att eleverna bjuder in varandra i klassen på ett bättre sätt. Eleverna
har dessutom tillverkat mycket fina praliner i kursen choklad och konfektyr under
våren och de har alla slutför sina UF-företag.
Henrik Löfqvist och Camilla Dahlberg

