Hotel- og Restaurantskolen

Håndbog for elever
i praktikcenteret

Velkommen
Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC).
Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse her i
praktikcenteret.
Vi håber, din tid hos os bliver lærerig og, at du ender opholdet her med en
ordinær praktikaftale – efter fælles indsats.
For at hjælpe dig har vi bl.a. lavet denne folder, der fortæller lidt om vores
trivselsregler i praktikcenteret. Vi har også besvaret nogle af de oftest
stillede spørgsmål, så du har mulighed for altid at kunne slå op i folderen her.
Har du alligevel et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så
spørg enten en af instruktørerne i kantinekøkkenet eller praktikcenter
administrationen.
Husk at tilbud om en plads hos praktikcenteret er et tilbud, som du kun får
én gang.

Kontakt praktikcenteradministrationen
Du er altid velkommen i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter
administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Kontakt:
Trine Agerlin Sell, tas@hrs.dk.
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EMMA-vurdering
EMMA-kravene består af nedenstående:
Egnet: Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse.
Mobil geografisk: Du skal være villig til at rejse/flytte til hele landet efter en ledig
praktikplads.
Mobil fagligt: Du skal være indforstået med, om muligt, at skifte til et beslægtet fagområde inden for hele fællesindgangen, hvis det dér er muligt at få en praktikplads.
Aktiv søgende: Samtidig med at du går i praktikcenteret, skal du fortsætte med at
søge efter en praktikplads.
Når du er i praktik på skolen, og når du er i virksomhedspraktik (VFU), bliver din indsats
– og det udbytte du får af dine praktikophold – løbende evalueret.
Evalueringen sker både for at sikre, at du lever op til EMMA-kravene og, at du er på den
for dig rigtige uddannelse.
Praktikpladsen.dk
Praktikpladsen.dk er et mødested for virksomheder og elever. Derfor er det et krav, at
du holder din profil på www.praktikpladsen.dk synlig hele tiden, mens du er tilknyttet
praktikcenteret.
Elevplan.dk
Du kan også bruge Elevplan til at registrere, hvor du har søgt lærepladser.
Men du skal være opmærksom på, at Elevplan ikke kan bruges i stedet for
praktikpladsen.dk.

Trivsel i praktikcenteret
Vi ønsker alle at gå glade på arbejde – og for at vi også kan gå glade hjem fra arbejde,
har vi besluttet at:
•
•
•
•
•

Alle møder friske på arbejde
Aftale det med instruktøren, hvis man har brug for at forlade skolens område før
arbejdstiden slutter
Ingen stjæler fra hinanden eller fra skolen
Hærværk og graffiti ikke accepteres
Vold eller trusler om vold SLET ikke accepteres
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•
•
•
•

Give besked ved forsinkelse eller sygdom
Hellere give en besked to gange
Vi hilser på hinanden, når vi mødes
Vi har røgfri arbejdstid på skolen

Ordensregler
Følgende regler gælder i køkkenet:
Du skal bære:
•
•

Det udleverede tøj
Bruger du tørklæde, skal det være et af skolens tørklæder du benytter i
køkkenet.

Andre hygiejneregler:
•
•
•
•
•
•

Du må ikke bruge neglelak, neglesmykker eller kunstige negle
Dine negle skal være rene og kortklippede
Hvis du har sår på hænderne, skal du bruge skolens udleverede handsker
Du må ikke bære synlige smykker, ure, ringe og lignende
Hvis du bruger tørklæde af religiøse årsager, skal du anvende skolens udleverede
tørklæder
Du skal vaske hænder, når køkkenundervisning begynder.

Praktikydelse m.v.
Du vil modtage en månedlig praktikydelse svarende til de gældende satser, som
Finansministeriet vedtager. Du skal vide, at din praktikydelse ikke kan suppleres med
anden offentlig ydelse. Hvis du er på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst,
kan du altså ikke modtage praktikydelsen.
Befordringstilskud
Hvis din samlede transportvej er på mindst 20 km om dagen, kan du få befordrings
tilskud til den billigste offentlige transport. Du får 90 %, når du arbejder i praktik
centeret og 100 % når du er på skoleophold.
Du skal blot udfylde en elektronisk ansøgningsblanket (se guiden i køkkenet).
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Udbetaling
Når skolen opretter dig som praktikcenterelev, får vi automatisk dine skatte- og
kontooplysninger, så vi kan udbetale penge til dig.
Du skal dog selv sørge for:
•
•

At du har en NEM-konto – tal med din bank om det
At du har adgang til e-boks – dér får du din lønseddel

Adresseændring
Hvis du flytter, skal du meddele din nye adresse til praktikcenteradministrationen.
Det gælder selvfølgelig også, hvis du får ny mailadresse eller telefonnummer.
Fri kost
Hotel- og Restaurantskolen forlanger ikke betaling for kost på skolen, mens du er
i praktik i skolens køkken; men du bliver beskattet i henhold til gældende skatte
lovgivning på området. Hotel- og Restaurantskolen har ansat værdien af kosten til
25 kr. - om dagen.
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Sygdom og andet fravær
Sygdom
Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked
mellem kl. 07:30 – 08:30 på skolens hovedtelefonnummer 3386 2200.
Du skal give skolen besked hver morgen i din sygdomsperiode.
Hvis ikke du kan komme igennem på telefonen, bedes du sende en e-mail til
praktikcenter@hrs.dk.
Når du er på skoleforløb, skal du følge samme procedure som skolens øvrige elever.
Andet fravær
Hvis du skal til speciallæge, indlægges på hospitalet eller lignende, beder vi dig give
besked i god tid og fremvise dokumentation.
Øvrige læge- og tandlægebesøg skal lægges udenfor arbejdstiden.
Barns 1. sygedag
Har du barn, har du lov til at holde barns 1. sygedag.
Du giver besked på samme måde, som hvis du selv var syg.
Kronisk lidelse/sygdom
Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi, diabetes eller allergi, bør du sige det til dine
nærmeste omgivelser. Din praktikansvarlige bør under alle omstændigheder vide det.
Ulovligt fravær
Accepteres ikke! Giv besked!
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Ferie og helligdage
Hvis du begynder i praktikcenteret i første halvår, har du ret til at holde ferie med
praktikydelse.
Hvis du begynder i praktikcenteret 1. juli eller senere, har du ret til ferie uden
praktikydelse. Dog får du udbetalt praktikydelse, hvis vi holder ferielukket.
Bemærk, at du ikke vil modtage befordringsgodtgørelse i din ferie.

Forsikringsforhold
Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens
selvforsikring.
Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig
ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar.
Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv.
Her er du dækket af din indbo-/tyverisikring.
Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring – også selv om
du bor ude. Kontakt dit forsikringsselskab for at få præcis besked, så slipper du for
ubehagelige overraskelser.

Ophør i praktikcenteret
Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed eller af anden årsag selv ønsker
at stoppe, skal du henvende dig til praktikcenteradministrationen, som vil udmelde
dig og høre om årsagen.
Husk at aflevere kort og kokketøj.
Du skal sørge for at få en kvittering fra Housekeeping på, at tøjet er afleveret – ellers
vil du modtage en regning på tøjet.
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Vi håber denne folder har givet dig svar på
de fleste af dine spørgsmål, ellers er du altid
velkommen i praktikcenteradministrationen.
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