
Præstationskriterier til medaljekoncept gældende fra 1. august 2018 til 31. juli 2020  
For elever, der opnår 12 i både den skriftlige opgave med mundtlig eksamination og den praktiske prøve med mundtlig 
eksamination, og hvor censor og eksaminator samtidigt, med udgangspunkt i de nedenfor oplistede præstationskriterier beskrevet 
af det fagligt udvalg, vurderer, at eleven har ydet en exceptionel indsats ud over det forventelige, modtager præmiering i form af en 
guldmedalje. 

2 af de 6 præstationskriterier skal være opfyldt, for at der tildeles medalje. 

Skemaet udfyldes i forbindelse med, at censor/eksaminator meddeler eleven karakteren for den praktiske svendeprøve                  
– sendes umiddelbart efter svendeprøven til sevu@sevu.dk  

 

Elevens navn:  ____________________________________________________ 

Elevens e-mail og mobil: ____________________________________________________ 

Censors navn:  ____________________________________________________ 

Eksaminators navn: ____________________________________________________ 

Dato for svendeprøven: __________________________  

 

 
Præstationskriterier 

Præstations-
kriterie 
opfyldt 
Sæt X 

Censor/eksaminator begrundelse for, at eleven har ydet en 
exceptionel indsats ud over det forventelige 

- skal udfyldes 

Målgruppebeskrivelsen afspejler, at 
eleven, ud over det forventelige, mestrer 
en indsigt i målgruppens 
ernæringsmæssige og kulinariske behov. 
 

 Her beskrives, hvordan eleven opfylder kriteriet: 

I sin menuplan, i den skriftlige opgave, 
brillerer eleven med at have 
gennemarbejdet menuplanen på en 
sådan måde, at den kan bruges som et 
kommunikationsværktøj til bruger/borger. 
 

 Her beskrives, hvordan eleven opfylder kriteriet: 

Præsentationen af maden er i 
overensstemmelse med, hvordan det 
potentielt kunne se ud hos borgeren i den 
konkrete hverdagssituation, hvor 
borgeren skal spise. Som supplement 
hertil har eleven brilleret med at beskrive, 
hvad der ville være optimalt, hvis der ikke 
er mulighed for særlig service. 
 

 Her beskrives, hvordan eleven opfylder kriteriet: 

Eleven har, på en måde ud over det 
forventelige, forklaret, hvad der, udover 
at borgeren spiser maden og bliver mæt, 
har været intentionen og ønsket med 
maden. 
 

 Her beskrives, hvordan eleven opfylder kriteriet: 

Eleven har brilleret i sin tilgang i brugen 
af råvarer, og har, ud over det 
forventelige, demonstreret et 
velkomponeret måltid med fortættet 
smagsmæssig kompleksitet. 
 
 

 Her beskrives, hvordan eleven opfylder kriteriet: 

Eleven har gjort en exceptionel indsats 
for at perspektivere opgavens indhold til 
en ambitiøs praksisnær kontekst. 
 

 Her beskrives, hvordan eleven opfylder kriteriet: 

 

Underskrift Censor:    Underskrift Eksaminator: 

______________________    _______________________ 

mailto:sevu@sevu.dk

