Hvad nu hvis?
•

Hvis lærlingen, kommer for sent skal han/hun op til ny svendeprøve
Det er skuemesterne der tager denne beslutning.

• Hvis lærlingen kommer til skade eller bliver dårlig og må forlade lokalet mere end 30 minutter,
skal lærlingen op til ny prøve, hvis det ikke er forsvarligt at fortsætte, eller tiden er forpasset.
Det er lærlingen selv, der tager beslutningen, om lærlingen vil forsætte med det
fremstillede.
• Hvis lærlingen glemmer ingredienser i en opskrift, og lærlingen vurderer at det kan nås at
fremstille nyt inden for den fastlagte tid, må der laves en ny portion.
Dette skal meddeles skuemester
• Hvis lærlingen får rullet sin dej for lidt eller for meget, og lærlingen vurderer at det kan nås at
fremstille en ny inden for den fastlagte tid, må der laves en ny.
Dette skal meddeles skuemester
• Hvis lærlingen brænder, f.eks. sin kransekage, og lærlingen vurderer at det kan laves en ny,
inden for den fastlagte tid, må der laves en ny.
Hvis dette ikke kan nås, skal der gives point for det der er fremstillet.
Dette skal meddeles skuemester.
• Hvis lærlingen taber nogle produkter og disse ikke kan anvendes, gives point ud fra hvad
skuemestrene, har registreret på pointskemaet.
• Har lærlingen brændt noget eller et produkt ikke er færdig, kan man tage beslutning om, at det
pågældende produkt skal fjernes efter bedømmelsen.
Det er Skuemesterne der tager denne beslutning.
• Har lærlingen fremstillet et produkt, der ikke er blevet færdigpyntet inden for tiden, gives der
point for det, der er fremstillet.
• Hvis lærlingene ikke er færdige med rengøringen til tiden, skal der gøres rent alligevel. Svendeprøven er ikke færdig, før dette er udført tilfredsstillende.
Det er skolen der kontrollerer og godkender.
• Svendeprøven slutter på det fastsatte tidspunkt. Hvis der er forhold der taler for en forlængelse af
prøven, er det skuemestre og Tilsynsførende der kan tage denne beslutning.
• Hvis du får to delopgaver af hver skuemester, bedømt med en karakter under 02 – er prøven
dumpet – uanfægtet endeligt karaktergennemsnit.
•

Hvis en lærling ikke inden for tiden når at færdiggøre sine produkter, skal der fratrækkes i
arbejdsrutine og i det pågældende emne, dog skal der bedømmes i det der er produceret.
Er lærlingen ikke færdig til tiden, der er mangler i skuemestermappen eller mangler
produkter, kan der ikke tildeles medalje.

