
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U G E O P G A V E  
For Gastronom elever på 3. hovedforløb 

Nr. 3 – 2021 

I denne ugeopgave skal du arbejde med emnet: 

produktionshygiejne i forhold til emnet: fisk og 

fjerkræ. Du vil få et oplæg til emnet, hvor emnet 

forklares og du vil også selv kunne arbejde med 

det i teori 

Produktionshygiejne på fik og fjerkræ 

Din besvarelse af opgaven skal indeholde:  

 

Du skal beskrive gode arbejdsgange (GAG):  

Beskriv de gode arbejdsgange der er knyttet til 

emnet: FISK OG FJERKRÆ  

I din beskrivelse skal du komme med eksempler 

praktiske eksempler på gode arbejdsgange 

(GAG) der benyttes på dit lærested.  

 

Beskrive de kritiske fokusområder (CCP):  

Beskriv de kritiske kontrolpunkter der er knyttet 

til emnet: FISK OG FJERKRÆ 

I din beskrivelse skal du komme med eksempler 

praktiske eksempler på hvordan der sættes 

fokus på kritiske kontrolpunkter, som benyttes på 

dit lærested.  

 

Beskrive processen fra modtagelse til 

servering: Beskriv en sammenhængende 

forklaring om hvordan råvare flowet er i jeres 

virksomhed, fra modtagelse til servering af de 

tilberedte kød, fjerkræ og grønt.  

 

Kølekæden: 

Du skal beskrive hvordan kølekæden 

opretholdes fra modtagelse til servering for 

gæsterne. 

 

Generel hygiejne: 

Du skal beskrive generel hygiejne når du 

arbejder i køkkenet, Her skal du nævne de 

generelle hygiejneregler når man arbejder med 

råvarer i et køkken  

 

Egne erfaringer:  

Her kan du beskrive dine egne erfaringer du har 

haft med tilberedningsmetoder fra dit lærested 

eller hjemme privat. Du kan eventuelt beskrive 

noget af det der foregår på din læreplads 

 

Sådan bedømmer vi din opgave 

 
Overordnet kigger vi på følgende kriterier 
 
- Er den afleveret til tiden i Ilearn? 
- Er besvarelse lavet med egne ord? 
- Er den læsevenligt sat op? 
- Er der benyttet relevante billeder og fagudtryk? 
- Er alle spørgsmål besvaret? 
 
Dernæst kigger vi på indholdet af din 
besvarelse og giver dig karakter efter 
følgende kriterier: 
 
- Rigtig flot besvarelse af opgaven 
- Uddybet besvarelse der går ud over opgaven 
- Du kommer med rigtig gode/egne eksempler 
- Emnet er set i perspektiv og i flere facetter 
- Flot opsætning med billeder/skrifttype 
 
- Flot og fyldig/uddybende besvarelse af opgaven 
- Du har fundet oplysninger fra forskellige kilder 
- Der er rigtig god sammenhæng i din besvarelse 
- God og professionel research om emnet 
 
- God besvarelse af opgaven  
- Alle spørgsmål er besvaret i opgaven 
- God og let læselig opsætning af besvarelsen 
- Du har brugt egne ord og fagudtryk i teksten 
 
- Du har ikke forholdt dig helt til besvarelsen 
- Besvarelsen er noget usammenhængende 
- Besvarelsen er overfladisk og mangler dybde 
- Opsætningen mangler ensartethed. 
- Der mangler egne eksempler i forhold til emnet 
 
- Besvarelse er meget kortfattet og mangelfuld 
- Ikke alle spørgsmål i opgaven er besvaret 
- Besvarelsen har en rodet opsætning/layout  
 
- Besvarelse er ikke afleveret til tiden 
- Indhold/tekster er kopieret fra internettet 
- Din opgave er kopieret fra en anden elev 
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