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Social inriktning väktare
1. För noggranna anteckningar kring dina arbetstider. Detta är viktigt
för att du ska ha kontroll på hur många timmar du praktiserar. Du måste
göra minst 160 timmar för att få en godkänd APL. Dina anteckningar
kommer även underlätta för matersättningen. Du ska kunna redovisa
dessa uppgifter vid förfrågan.
2. För dagbok kring arbetsdagarnas innehåll, tänk på sekretessen, du
får inte uppge företagsnamn/adresser eller andra uppgifter som kan
påverka företagens/bolagets säkerhet.
Be om att få se rapporter till kund, arbetsinstruktioner, t.ex
rondinstruktioner, studera hur dessa är skrivna du behöver dessa
kunskaper till gymnasiearbetet.
Dessa anteckningar behöver du till ett muntligt seminarium där olika
erfarenheter av yrket diskuteras.
Beskriv och Reflektera skriftligt kring det du möter, vad upplever du
som lätt/svårt, kommunikation, muntlig skriftlig, bemötande mellan kund
och personal, mellan personal och personal, bolagets värdegrund/policy.
Din och bolagets personals arbetsmiljö. Återkommande rutiner som t.ex:
hur påbörjas och avslutas ett arbetspass, rutiner för inre och yttre rond.
Vad lär du dig?
Vad har du utvecklat och blivit bättre på under APL-perioden, vad
upplever du att du behöver få mer kunskap om? Hur förberedd anser du
dig vara för att gå ut i väktaryrket efter avslutad APL?

3. Var nyfiken och visa ditt intresse för yrkets olika arbetsuppgifter.
Ställ frågor till din handledare eller övrig personal om olika
arbetsuppgifter, hur det var när de var nya på jobbet, vad de upplevde
som lätt/svårt. Detta är viktigt då du snart har stora möjligheter att själv
befinna dig i denna situationen.
Vissa frågor behöver du få svar på till kommande VU2:a. Längre ned i
detta dokument ser du vilka frågor du ska ställa till din handledare, skriv
ned svaren du får.
4. Sammanställ uppgifterna i en ”rapport” i uppgiften på classroom
senast den 8 mars.
Frågor till handledare under PYT/APL
Kommunikationsradio, PDA
Hur startar jag kommunikationsradion?
Hur gör jag en funktionskontroll?
Hur fungerar överfallslarmet?
Hur återkallar jag ett överfallslarm, om det går?
Hur testar jag överfallslarmet?
Var vänder jag mig om det inte fungerar?
Kan larmcentralen höra mig och se min position?

Utrustning i rond-bilen.
Vilken förstahjälpen finns det i bilen?
Vilken brandskyddsutrustning finns i bilen?
Finns reservhjul i bilen?

Vilken övrig utrustning finns i bilen?
Hur förvaras nycklar i bilen?
Vilken policy finns det kring väktarens skötselansvar för rond-bilen?

Instruktioner
Var hittar du instruktioner till de olika objekten?
Hur vet jag om det har tillkommit tillfälliga instruktioner?
Var hittar jag tillfälliga instruktioner, eller tillägg till den allmänna instruktioner?

Förberedelser och agerande
Hur förbereder du dig inför ett arbetspass?
Vilka rutiner har du i början av ett arbetspass?
Hur agerar du vid ett larm?
Hur tänker du och vad gör du innan du går in och rondar ett objekt?
Hur avslutar du ett arbetspass, vilka rutiner återkommer?
Vilka råd och tips önskar du att du hade fått när du var ny på jobbet?

