Ungdomsbedrift koblet mot kompetansemålene
Hvem: Håkon Augestad
Studieretning: Matfag (VG2)
Fag: felles programfag og PTF
Emne/Tema

Kompetansemål

Arbeidsmåter/metoder/aktiviteter

Ressurser/
samarbeidspartnere

Bransje, fag og miljø

Kunne drøfte etiske
problemstillinger
knyttet til produksjon
og salg av mat og
drikke
Kunne drøfte bransjene
sin påvirkning på det
ytre miljøet og gjøre
miljøbevisste valg ved
produksjon og
avfallshåndtering

Temaoppgaver individuelt og i
grupper.
I UB etter behov

Bøker, lærere, lovverk og
internett..
Mattilsynet
Eksterne matbedrifter

Temaoppgaver individuelt og i
grupper
Tilpasset UB for bedriften/e

Bøker, lærere. Lovverk og
internett
Mentor
Aktuelle samarbeidspartnere
etter bedriftens behov

Kunne følge
ergonomiske prinsipper
og bruke riktig
verneutstyr

Temaoppgaver individuelt eller i
grupper.
Tilpasses UB`s behov i forhold til
produksjon og dokumentasjon
IA-bedrift, registrering
Arbeidsgrupper med innlagte
oppgavefordelinger.
Enkel kalkulasjon av produkter for
salg.
Hvordan beregne svinn og
kostnader
Oppgave om hva kostnader

Bøker, lærere, lovverk og
internett
Arbeidstilsynet og andre
eksterne partnere

Salg og marked

Kunne gjøre rede for
kostnadene ved å
produsere mat, regne
om mengder i resepter
og gjøre enkle
økonomiske
beregninger knytte til

Leverandørenes prislister
Skatt øst
Regnskapskurs

Produksjon og råstoff

PTF

produksjon og salg

innebærer

Emballere og merke
produkter i samsvar
med gjeldende
regelverk

Individuelle eller gruppeoppgaver.
Tilpasset forskjellige produkter

Emballasjeforskriften
Fagorganisasjonen for
Emballasje.

Planlegge å
gjennomføre
presentasjon av
produkter for salg

Oppgaver om produkter for salg.
Utarbeide Varedeklarasjon etter
gjeldene regler.

Lover og forskrifter

Lage lokale
spesialiteter og andre
produkter innen
matfag.
Vurdere å kontrollere
kvaliteten under
produksjonsprosessen
og i ferdig vare.
Tilpasse produksjonen
etter kundens behov og
etterspørsel.
Foreta
mengdeberegning å
bruke digitale verktøy
til å kalkulere varer og
produksjonskostnader
ut fra en gitt resept.

Temadager om lokale spesialiteter
og kortreist mat.

Lokale bedrifter og
leverandører. Andre matglade
aktører.

Temaoppgaver kvalitet i produkter.

Mentor, leverandører og
bedrifter.

Individuelle/gruppeoppgaver knyttet
mot elevbedrift.

Fagstoff, mentor og aktuelle
aktører i bransjen.

Oppgaver knyttet til forberedelse av
utsalg eller bestilling

Lover og forskrifter.
Fagbøker.

