
1 
 

Projektets navn: Brobygningsprojekt. CSV-Fakta. 

Projektet kort fortalt: Brobygningsprojekt mellem STU elever på CSV Sydfyn og butikskæden Fakta. Udvikling af tre ugers forberedende kursusforløb 

efterfulgt af tre ugers praktik, tæt opfølgning samt evaluering. Tæt samarbejde med Fakta, hvis medarbejdere og butikker også inddrages i kursusforlø-

bet. Vi har gennemført to forløb og har, bl.a. i samarbejde med Fakta og jobcentret, justeret og udviklet forløbene undervejs. 

Kommune og arbejdsplads: Svendborg kommune, CSV Sydfyn 

Kontaktperson: Else Starbæk Olsen 

Ressourcer Tid Sværhedsgrad 

CSV Sydfyn var tovholde-

re på projektet. 

CSV bød ind med: 

En projektleder. 

En lærer. 

En jobkonsulent. 

 

 

Der er i alt ca. brugt: 

80 timer på ideudvikling og planlægning af forløb.  

60 timer på møder/kommunikation med div. interessenter.  

80 timer på udvikling af evalueringsværktøjet. (arbejder stadig) 

2 x 50 timers undervisning/kursus for de unge før praktik.  

20  timers evalueringstid pr. elev. (4-5  besøg, skriv, gennemgang). 

50 timers evaluering og videreudvikling af kursusmaterialer mv. 

40 timer på at gøre evalueringsværktøjet elektronisk (er ikke helt i mål) 

Nu ligger planen der - så burde det kunne afvikles fremover på kortere tid. 

Der er mange interessenter i dette projek-

tet, som er fysisk  placeret langt fra hin-

anden. Det er en af udfordringerne.   

Største udfordring: at gøre evaluerings-

redskabet elektronisk. 

Det er ikke et svært projekt at gennemføre 

, man skal bare have de rigtige kontakter, 

en velvillig indstillet ledelse og positive 

kollegaer. 

 

Ingredienser: 

En god ide, en projektgruppe, en velvillig ledelse, ressourcer og tid til gennemførelse af projektet, en velvillig dagligvarebutikskæde.   

 

Du skal kende dit mål! Her var det:  

 

1. At opnå erfaring med tilrettelæggelse af forløb, som giver størst mulig grad af selvforsørgelse  

2. At udvikle en metode til erhvervsrettet brobygning  

3. At udvikle et evalueringsredskab.  

Herudover er det en god ide at definere succeskriterierne.  

1. at 50% af eleverne efter et forløb føler sig bedre rustet til deres næste møde med arbejdsmarkedet.  

2. at metoden kan overføres til andre fagområder.  

3. at evalueringsredskabet kan udfyldes på 20 minutter.  
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Målgruppen skal være tydelig. Her: elever på den treårige ungdomsuddannelse på CSV Sydfyn.I dette projekt er det meget vigtigt (læs: en stor hjælp) 

fra starten at danne et overblik over projektets interessenter og bl.a. disses roller samt at sikre ejerskab hos interessenterne – se nedenstående ske-

ma. Skemaet kan give svar på rigtig mange spørgsmål. 

 

Interessentanalyse 

 

Interessent Rolle/bidrag i projektet 
Interessenternes 

succeskriterier 

Mulige foranstaltninger 

(primært for projektlede-

ren) 

Involveringsstrategi 

CSVs ledelse 

 

Er projekt-ejere. 

Giver lov og tildeler ressourcer til pro-

jektets realisering.  

Har udvalgt projektgruppe og projekt-

leder. 

Er tovholder på den elektroniske udga-

ve af evalueringsredskabet.   

Udgør sammen med projektle-

der/projektgruppe styregruppen. => 

Sikre konsensus.  

Afklaring af indhold og rammer samt af 

forventninger. 

At CSV’s image styrkes. 

At undervisnings-tilbuddet 

udvides. 

At ”Den gode historie” fortæl-

les. 

At kontakten til erhvervslivet 

forbedres. 

 

 

Løbende info om aktiviteter. 

Invitationer til div. vigtige 

møder med bl.a. Fakta. 

Invitationer til styregruppe-

møder med projektleder/-

projektgruppe. 

 

 

  

Modtager løbende info. 

Deltager i div. relevante 

møder. 

Sparre med projektleder og 

projektgruppe vedr. centra-

le forhold. 

Bruges i forhold til tildeling 

af evt.(ekstra) ressourcer. 

Projektgruppe-

medlemmerne 

 

 

Er sammen med projektlederen:  

Ideudviklerer, forbereder og udfører på 

de tre elementer i projektet (erfaring, 

metode, samt evalueringsredskab)  

Udøvende i forhold til undervisning på 

Mulighed for at arbejde med 

nye udviklingsopgaver. 

Fagligt udfordret. 

..at være med til at løfte de 

Sikre at deltagelse i projekt-

gruppen ikke betyder øget 

arbejdsmængde.  

 

Snak med ledelsen om, 

Projektgruppens møder 

(kan forekomme på samme 

møde) 

 Idegeneringsmøder 

 Problemløsnings-
møder. 
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kursusdelen. 

Faciliteter den manuelle del af evalue-

ringen med elev og chefen i den på-

gældende Fakta butik. 

Planlægger og deltager i div møder 

med fakta, elever og pårørende samt 

jobcenter. 

Afklaring af hvem der har hvilke rol-

ler/opgaver i gruppen. 

unge.  hvordan projektgruppemed-

lem-merne aflastes.  

Aftal faste fælles arbejdsda-

ge/tider. 

Tydeliggør hvilken slags 

møder, der holdes hvornår. 

Sikre team-identitet. 

 Planlægnings-
møder. (plan-udfør-
review cyklus) 

 Faste opfølgnings-
møder (udvikler 
motivation og an-
svarsfølelse) 
 

Individuelle opgaver og 

ansvarsområder. 

Eleverne 

 

 

Projektets ”råvare”. 

Giver deres tid. 

”Forsøgskaniner”. 

Giver feedback. 

Gode mestrings oplevelser. 

Øget selvværd og større 

selvstændighed. 

Større afklaring i forhold til 

fremtidig beskæftigelse.  

 

Motiveres til at deltage.  

Konkrete, enkle og tydelige 

fortællinger om projektet og 

hvad den enkelte får ud af at 

deltage. 

”VIP” …”Det helt særlige ved 

at deltage…” 

 

Sørge for at undersø-

ge/minimere mulige forstyr-

relser under kursus og 

praktikforløbet.  (fx køre-

kort, rejser, personlige ud-

fordringer mv.). 

Sikre info ”rundt om ele-

ven”. 

Føle sig hørt og set. 

Den regionale 

chef for regio-

nens Fakta-

butikker 

Har viden - kender butikkerne og bu-

tikscheferne i lokalområdet. 

Døråbner/portner: 

Tildeler butikscheferne tid til at deltage 

i projektet. Samt godkender besøg på 

fx det centrale højlager. 

Udstikker Faktas ”mission” med at 

Fakta kan bryste sig af at 

have en social profil. 

CSV eleverne giver god 

energi i butikkerne – det øv-

rige personale påtager sig en 

”mentoropgave” og løftes 

derved. 

De længere praktikker giver 

Lade ham mærke vi er glade 

for samarbejdet!  

Fortæl de gode historier! 

Kontakt ham via Tele-

fon/mail: Få lov til… på for-

hånd – før de ansattes res-

sourcer sættes i spil. 

Få grønt lys hos ham før 

butikscheferne invite-

res/involveres i konkrete 

møder/aktiviteter. 

Inviter ham til centrale mø-

der, hvor projektet og Fak-

tas rolle bliver fremvist.. 

Modtager status og nyheds 
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deltage i projektet.  

Formulerer Faktas udbytte af at delta-

ge. 

Skal kende mål og formål for projektet 

– samt krav til butikkerne og de ansat-

te.. 

Mulige aftagere af eleverne efterføl-

gende. 

”gratis arbejdskraft” => over-

skud på bundlinien. 

Vær præcis og tydeligt (han 

er en travl mand). 

Inddragelse i det omfang han 

har tid. 

Sikre ejerskabsfølelse. 

mails. 

Fakta-chefer  

i de enkelte butik-

ker. 

 

 

 

 

 

Sparringsmakker dels i forhold til den 

fag-faglige del af kurset dels i udform-

ningen af evalueringsredskabet (sær-

ligt ”Bankerne”). 

Deres butikker bliver projektets ”Labo-

ratorier” både i kursusugerne og sær-

ligt i praktikdelen. Giver mulighed for 

faglig og social kompetenceafprøvning. 

Får formidlerrolle både i butikken og på 

CSV i kursusdelen. 

Evaluator i samarbejde med CSV på 

praktikdelen 

Skal kende mål og formål for projektet 

– samt krav til butikkerne. 

At få lov til at deltage i en 

udviklingsopgave, der ”ræk-

ker ud over hylderne i butik-

ken”. 

At prøve kræfter med rollen 

som underviser og mentor,   

At få Indsigt i ny verden 

(CSV =pædagogisk verden). 

At opleve, at de er med til at 

løfte de unge. 

Opstart: Inviter Fakta chefer-

ne på besøg på CSV. Fortæl 

overordnet om projektet.  

Klæd dem på i forhold til 

vores unge. 

Lad dem komme med input 

til forløbet. Lyt godt efter! 

Lade dem mærke vi er glade 

for samarbejdet!  

Synligør/forstør betydningen 

af deres deltagelse i projek-

tet. 

Rigeligt med kaffe og kage  

Vær synlig i butikkerne under 

forløbet. 

Sikre ejerskabsfølelse. 

Tag ud i butikkerne og invi-

ter personalet personligt til 

deltagelse i projektet og 

besøg på CSV. 

Løbende invitationer til 

op-

starts/evaluerings/afslutnin

gs-møder. (efter grønt lys 

fra den regionale chef!) 

Modtager status og ny-

hedsmails. 
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Jobcentret 

Være med til at kvalificere evaluerings-

redskabet.  

 

 

At evalueringsredskabet 

bliver så godt, at det for job-

centret bliver lettere at få den 

unge videre efter endt STU. 

(For de unge der måtte gå 

videre til  jobcentret) 

Vær lyttende til deres kom-

mentarer til evalueringsred-

skabet OG implemente 

kommentarer bedst muligt. 

Lige efter det første forløb 

inviteres Jobcentret til at 

give respons på evalue-

ringsredskabet. 

Herudover invitation til: 

intromøde ”salg” af ideen,  

opstarts/evaluerings/afslut-
ningsmøder.  

(er ikke primære i afviklin-
gen af forløbet) 

Modtager status og ny-

hedsmails. 

De unges pårø-

rende 

(fx familie eller 

støtteperson) 

 

 

 

 

 

De unges bagland. 

Skal bakke op om den unges deltagel-

se. 

Skal kende mål, formål, forløb samt 

forventninger til de unge og til dem 

som pårørende. 

At deres unge bliver bedre 

afklarede. 

At de unge udvikler deres 

kompetencer. 

At de unge lykkes. 

Sikre at de bliver inviteret til 

informationsmøde i starten af 

kursusdelen. 

Italesætte at deres rolle som 

”støtter” er meget vigtig! 

Give dem mest mulig viden 

samt mulighed for løbende at 

kontakte CSV. 

Inviter til møde i starten af 

kursusforløbet. Deltagere: 

elever, pårørende, Fakta 

folk og CSV personale. 

(Inviter i god tid til møder så 

flest muligt har mulighed for 

at komme) 

Øvrige ansatte på 

CSV 

Lærerne afgiver i en periode elever til 

projektet. 

Behov for fleksibilitet fra deres side – 

særligt, når kurset og praktikdelen 

kører.  

At de ikke bliver forstyrret for 

meget. 

At intensionen med projektet 

lykkes – de unge løftes.  

At de modtager velbeskrevne 

Takke dem stort for deres 

fleksibilitet! 

Orienter dem løbende. 

Være ude i god tid og være 

tydelig om hvornår og 

hvordan projektet påvirker 

deres arbejde. 

Projektet sættes løbende 

på som informationspunkt 
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Elevens kontaktlærer skal skrive ”For-

beredelsesskemaet til praktik” for den 

enkelte elev. 

Kontaktlæreren skal implementere og 

arbejde videre med elevens nye mål 

fra praktikken. 

mål, som den unge skal ar-

bejde med efter praktikken. 

på afdelingsmødet. 

Kontaktlærer, evaluator fra 

projektgruppen og elev 

gennemgår sammen prak-

tikevalueringen umiddelbart 

efter endt praktik.  

It-eksperter 

Teknisk løsning på praktikevaluerings-

redskab. 

At finde en brugbarløsning – 

og få kredit for det. 

(Ligger hos ledelsen) 

 

Involver dem på et tidligt 

tidspunkt,  

Lever materiale så snart 

det findes. 

Ryk for handling og svar. 

 

Fremgangsmåde: 

Den helt korte: Få en god ide, nedsæt en projektgruppe, sikr dig ledelsens opbakning – evt. også som styregruppe, lav en projektbeskrivelse, kend dine 

mål, succeskriterier, målgruppe og interessenter. Vær tovholder på samarbejdet, kommunikationen og tidsplanen. Lav evt. en interessentanalyse, 

kommunikationsplan og milepælsplan. 

 

For os var det vigtigt hurtigt at få Faktakæden (primær interessent) med i udviklingen af projektet. Efter beslutning om at sætte projektet i søen blev 

Fakta-folkene inviteret til et info- og ideudvekslingsmøde. Det blev et spændende møde mellem to kulturer; den ene båret af pædagogiske tanker den 

anden båret af økonomisk overskud. Fælles nysgerrighed, undren, undersøgelse og ”tænken ud af boksen”, gode ideer, lytte til den andens perspektiv, 

skabe ejerskabsfølelse og fælles fodslaw fyldte dagsordenen på mødet. 

 

Herefter arbejdede projektgruppen videre med de konkrete dele i projektet: Udvikling af 3 ugers kursusforløb efterfulgt af 3 ugers praktik i Fakta (med 

mulighed for forlængelse) samt udvikling af evalueringsredskabet. 

 

Derpå fulgte: Forberedelse, afvikling, evaluering. Se interessentanalyse. 
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Resultat / ”målfoto”: 

Vedr. evalueringsredskabet har vi fået: 

• Nyt evalueringsværktøj (Med bl.a. BANKER – lavet i samarbejde med Fakta, opdeling af sociale og faglige kompetencer, forside med opsum-

mering – den er enkel for Jobcentret at arbejde videre med) 

• Skærpet/tydeligere dokumentation (af udvikling og progression - til brug både i den videre undervisning og til elevens videre forløb efter CSV) 

• Gode input til afklaring af graden af selvforsørgelse (under uddannelsen eller efterfølgende)  

•  Ny form hvorpå elevens nye mål fra evalueringen overføres til kontaktlærer og den individuelle undervisningsplan. (sikre elevens forståelse, 

sikre det videre arbejde med målene, Besluttet at overføre modellen til alle praktikker i huset. 

• God sparring fra jobcentret. (Kom med relevante input til evalueringsredskabet). 

 

Vedr. metode har vi fået: 

• En Metode der kan overføres til andre erhverv (Metoden: at etablere samarbejde med virksomheden, tilrettelæggelse af kursus og praktikdel 

samt evaluering. Næste skridt er overførelse af metoden til kantine området – her skal BANKERNE i evalueringsredskabet tilpasses de nye ar-

bejdsopgaver) 

• En Skabelon for undervisningsforløbet:  skema,indhold samt en materialesamling til  ”den ideelle plan” (enkelt at gå til, skal ikke opfinde den 

dybe tallerken før næste forløb kan gå i gang)  

 

Vedr. erfaring i forhold til butikskæden Fakta har vi fået: 

• Indsigt ved at blive inviteret ind i Faktas verden (en stor gave for CSV)  

• En genial træningsbane for eleverne (undervisning flyttet ned i butikkerne i kursusugerne)  

• Et kulturmøde (det tager kun 5 min. >< det tager 3 år)  

• Øget kontakt til erhvervslivet (godt at få virkeligheden inden for på en uddannelsesinstitution som CSV Sydfyn. 

 

Vedr. øvrige erfaringer vi har gjort os: 

• Tæt opfølgning i praktikperioden er nødvendig (ugentligt) 

• Pårørendemøder er guld værd.(klædes på til efterfølgende at støtte de unge i praktikken) 

• Fælles øget opmærksomhed på de sociale faktorer er væsentligt. (Det kan være udfordrende for eleverne dels at være uden for skolefælles-

skabet dels at agere socialt acceptabelt i en ny arbejdsmæssig kontekst. Indsatsen afspejles i undervisningen, i evalueringsværktøjet og i eva-

lueringssamtalerne med eleven) 

• Nødvendigheden af at kunne mestre ”Den svære samtale” (Vigtigt at klæde os selv og selv virksomheden (her Fakta-butikkerne) på til - på en 

værdig måde - at være ærlige og tydelige, også selvom det er svært for eleven) 

• Elever og personale oplevede øget sammenhæng mellem undervisning og praktik. 

• Elevernes bevidsthed om egne kompetencer og ageren er øget.(Føler sig bedre klædt på til næste praktik, kender sine arbejdsmål) 

• Eleven har oplevet at blive set – som den hun er…. 
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• Det har været (er stadig) svært at finde en god elektronisk løsning til evalueringstøjet.(Da det også handler om at eleven får ejerskab over data 

og motiveres til at benytte redskabet) 

 

Deltagelse og gennemførelse af forløb: 

 

Efterårskursus: 

 

• 3 ugers forberedelse på CSV => 3 ugers praktik i Fakta.    

• 7 søde elever deltog. 

• (1 afbrød kurset, 1 afbrød parktikken, 3 som gennemførte som planlagt, 2 fik forlænget praktikken)  

• Forårskursus (Nyt og forbedret )  

• 3 ugers forberedelse på CSV => 3 ugers praktik i Fakta. 

• 7 søde elever deltog. 

• (2 afbrød kurset, 1 afbrød praktikken, 1 gennemførte som planlagt, 3 fik forlænget praktikken)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Skema for kursusdel..  

Bilag 2 : Skabelon for evalueringsredskabet 
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Skema for kursusugerne på FAKTA-forløb                                                                                                                                

 

1. uge Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Kl.9-10 Eget hold Eget hold Eget hold  Eget hold Eget hold 

Kl.10-12 

Kom godt i gang- 

forventninger 

 

Besøg af FAKTA med-

arbejder. 

Hvad er en god med-

arbejder? 

 

Evaluerings-skema 

Eget hold 

 

Besøg FAKTA butik 

 

Afprøvning af 

”trænings-opgaver” 

Læringsstile og kom-

pen-sering 

Kl.12-14 

Besøg FAKTA i 

TVED 

 

Teambuilding  
Besøg FAKTA 

Butik fortsat 
Team-building 

 

 

2. uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl.9-10 Eget hold Eget hold 

Besøg på 

Coops Højlager 

Eget hold Eget hold 

Kl.10-12 Egen hygiejne og fø-

devarer 

Hygiejne 

Fagudtryk 

 

 

Ressource-blomst  

At modtage 

 Kritik 

 – den psykiske praktik 

 

 

praktik-evalueringen 

Teambuilding 

Energi-koppen 

Kl.12-14 Besøg af medarbejder 

fra Fakta 

Kundebetjening 

 

Mit sociale liv,  

når jeg er i praktik. 

Hvad er ok? 

 Løfteteknik  

 

Præsentation af dig 

selv 
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3. uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl.9-10 Eget hold Eget hold Eget hold Eget hold Eget hold 

Kl.10-12 
Præsentation af dig 

selv 

Forberedelse 

til Infomøde besøg 
Eget hold 

Færdigheds-træning. 

(mødetider, transport 

mv.) 

Færdighedstræning 

Kl.12-14 

Præsentation af dig 

selv 

 

 

Infomøde med elever-

ne, de unges pårøren-

de samt FAKTA che-

ferne 

 

 Færdighedstræning Klar-parat-fakta-start 

 

Alle elever besøger i løbet af kurset, sammen med jobkonsulenten fra CSV, den Faktabutik, hvor de skal i praktik. Kontaktlæreren udarbejder et ”Forbe-

redelsesskema til praktik” med div. oplysninger om eleven til brug på praktikstedet. Det skema samt elevens skriftlige egenpræsentation medbringes 

ved praktikbesøget. Herudover nedskrives og underskrives praktikaftalen vedr. arbejdstid mv. – dette i forhold til forsikringsdelen. 

 

Praktikken evalueres en gang om ugen. Eleven, en Faktamedarbejder samt en CSV medarbejder deltager i den ugentlige evaluering. 

 

Onsdage i praktikugerne mødes praktikanterne på CSV. Her er de på Faktaholdet halvdelen af tiden og på eget hold den anden halvdel. (Sikre 

dels at udfordringer i praktikken vendes før ”det løber løbsk,” og at eleverne sikrer deres sociale tilhørsforhold) 
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CSV Sydfyn Center for Specialundervisning for Voksne                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Praktikevaluering 

Praktiksted:   Praktikant:  

Kontaktperson:   

Kontaktpersons telefon nr.  Praktikperiode:  

Kontaktperson CSV:  Timetal:  

Tlf nr. CSV:  I praktik som 

 

Resume af elevens kompetencer i praktikken: 

Faglige og generelle kompetencer: 

Sociale kompetencer: 

 

Arbejdsgiverens samlede vurdering  af praktikantens arbejdsmarkedsparathed.  Arbejdsindsatsen sammenlignet med hvad der forventes på det 

ordinære arbejdsmarked. Muligheder, fremtidsperspektiv. Konkrete forslag til videre arbejde: 

 

 

Elevens egen vurdering af praktikken: 

 

Overordnede mål med 

praktikken 

 

Afdække arbejdsmarkedsparathed – fagligt og socialt.  
Afdække arbejdsindsatsen sammenlignet med det ordinære arbejdsmarked.  
Afdække muligheder, fremtidsperspektiv 

Personlige mål  
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CSV Sydfyn Center for Specialundervisning for Voksne                                                                                                                                                            

 

 

 

Specifikke kompetencer (Banker nedenstående 

er eksempler)) 

Vur

de-

rin

gD

ato 

Vur

de-

rin

gD

ato 

 

Vur-

der-

ing-

Dato 

Løbende 

sammen-

tælling 

Beskrivelse/progression (vær opmærksom på 

mønstre og evt. bagved liggende tanke/adfærd)  

1 Fakta påklædning      

 Kuglepen      

 Hobbykniv      

 Lukkede sko      

 Mørke Jeans      

 Faktabluse      

 Godt humør      

Resultat for den enkelte klynge      

1= har ikke prøvet/har ingen forståelse     5 Kan på lige fod med ordinært ansatte 

Generelle kompetencer Dato Dato Dato Dato Sum Beskrivelse  

Kommunikati-

on/kropssprog(social  k) 

      

Samarbejde (social  k)       

Agere i pauser (social  k)       

Samspil m.de andre ansat-       
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te(social  k) 

Hygiejne       

Fremtræden(påklædning.. .)       

Stabilitet/møde til tiden       

Omhyggelighed       

Modtage vejledning       

Ordenssans        

Udholdenhed       

Arbejdstempo       

holde sig selv i gang       

F leksibilitet       

Selvstændighed       

Initiativ /Byde ind       

Forståelse for kvalitet       

Sum       

       

Elevens personlige mål dato dato dato dato Sum  

        

        

        

Sum       

 

Noter :  

  

 

 Aftaler for kommende uge  Refleksion over ugens aftaler 
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Beskrivelse af ”Praktikrammen”  

 

Evaluering af ”Praktikrammen”  

 

 

 

Arbejdspunkter indtil næste praktik: 

   

 

 

 

 

 

BANKEN  - og klyngerne 

1 Fakta påklædning 

 Kuglepen 

 Hobbykniv 

 Lukkede sko 

 Mørke jeans 

2 Flaske automat 

 Rengør front på automat. 

 Rengør  spejle/bånd 

 Vask gulv 

3 Flaskelager:     
  

 Skift kar i komprimator 
  

 Rengør komprimator,  
 

 Tøm flaskebord i rette kas-
ser/rammer 

4  Fylde varer på hylder 

 (Tørvarer) huske t-vogn, 

ingen tungeløft fra gulv el-

ler i strakt arm, men kun 

inde ved kroppen  

 FIFU 
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 Fakta bluse 

 Godt humør 

 

 

  Vask flaskebord 
 

 Pak 1/1pl m/kasser til retur-
sending 

 

  Rengør gulv hverdag. 
  

 Skær overflødig pap af 

 Sorter plastic og pap affald  

 Stil varer der skal på lager i 

de rette burer (lean)  

5 Trimme butik   

 Træk varer frem til hylde-

forkant 

 Luk varerspejl (dvs varerne 

stilles oven på hinanden til 

næste hylde nås, og ved 

siden af hinanden til næste 

hyldeforkant) 

6 Rengøring butik    

 Fej gulvet 

 Fyld rent vand med sæbe i 

gulvvasker 

 Vaske gulvet mod uret 

 Mop derefter kanter 

7  Rengøring lager 

 Palleløftere under paller 

 Tjek at alt stå i lige linier 

 Fej gulvet 

 Vask med gulvvasker + 

moppe 

 

8 Bazarborde 

 Kontroller priser,  

 Skab plads til nye varer 

 Skab samhørighed i varer-

ne 

 Sikre  lige linjer 

9 Frost:          

 FIFU 

 Kontroller temperatur  

 Fyld nyt ind  

 Tjek Bazarvarer af 

 

10  Arla:        

 Trim køler 

 Dato-tjek 

 Gennemgå restlager 

 Fyld varer op 

 FIFU 

 Husk breaktime kø-

ler.              

  

 

11 Frugt & grønt    

 Lot dato 

 Kvalitet 

 FIFU 

 Følg Space 

 Sikre farve kombination 

 Kontroller hyldeforkant  

 Kontroller oprindelsesland 

 Kontroller pris 

 Oprydning  

12 lagermodtagelse:  

 Modtag varer  

 Kontroller fragtbrev  

 Tobak/spiritus faktura tjek-

kes 

 Symfoni/candy 

king afstemmes 
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 Kør på lager/køl, destruere 

 Registrer, kontroller faktura 

 

13 Kød         

 Dato tjek/nedmærkning, 

 Gennemgå restlager 

 Fyld nyt op (FIFU)  

 Kontroller kølekrav 

 Rengør køler 

 

14 Pålæg      

 Dato tjek 

 Gennemgå restlager  

 Fyld nye varer ind (FIFU) 

 Trim køler 

 Sæt rest på lager 

  Rengør køler. 
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