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Bedömning APL 

Instruktion
Detta protokoll är betygsunderlag till elevens yrkeslärare i Bevakning och säkerhet samt underlag till  
handledaren på ditt bevakningsföretag – då denne utfärdar ett  praktikomdöme om hur eleven har skött  
sin praktik hos er. Detta praktikomdöme blir som ett referensbrev som eleven använder sig av när den  
söker arbete efter sina studier. 

Elevens namn: Väktare:

Objekt: Anställningsnummer:

Beskriv elevens arbetsuppgifter på objektet:

Bedömning av elevens insats

1.  Har eleven verkat engagerad och intresserad samt visat vilja att lära sig saker kring  
objekt/arbetsuppgifter på bevakningsobjektet?

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls

2.  Har elevens bemötande och uppträdande varit positivt (både gentemot företagets kunder  
som gentemot bevakningspersonal)?

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls

3. Har eleven följt givna instruktioner på ett tillfredsställande sätt?

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls

4. Har eleven passat tider?

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls

5. Kan eleven arbeta med dokumentation på rätt sätt?

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls

6. Eleven genomför sina arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt (utifrån vad du/ni lärt eleven på objektet)? 

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls
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7.  Kan eleven hantera arbetsutrustning på ett yrkesmässigt sätt (den utrustning som eleven får  
använda på erat objekt)? 

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls

8. Har eleven agerat självständigt (det vill säga efter genomgång så förstår eleven arbetsuppgifterna?) 

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls Kan ej bedöma

9. Kan eleven kommunicera med kunder och allmänhet på ett yrkesmässigt sätt?

    
 Ja, absolut! Ja, till stor del Ja, till viss del Nej, inte alls Kan ej bedöma

10.  Har eleven uppvisat särskilda kunskaper (exempelvis rapportskrivning, krishantering, konflikthantering, 
arbetsmiljölagstiftning, säkerhetsjuridik och riskanalys)? Nämn i så fall dessa. Är det något annat som 
du vill lyfta fram hos eleven utifrån aktuell APL period? 

11.  Ifall eleven får en väldigt låg bedömning av dig som bedömare på objektet. Motivera gärna på denna 
punkt vad som du anser brister på dessa punkter. Bra feedback till elev samt vitkig information till 
elevens yrkeslärare. 


