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Praktikmål 
Rengøringstekniker 

 

18989 Praktisk erhvervsrengøring,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven udfører alle dagligt forekommende rengøringsopgaver på forskellige lokaliteter i 

overensstemmelse med praktikvirksomhedens rengøringsplan. 
2. Eleven er opmærksom på og bruger de ergonomisk korrekte arbejdsbevægelser ved 

anvendelse af redskaber og maskiner.  
3. Eleven kan anvende rengøringsmidler, sikkerhedsdatablade og kemiske 

risikovurderinger på praktikvirksomheden. 
4. Eleven kan til- og afrigge den på praktikvirksomheden benyttede rengøringsvogn.  
5. Eleven kommunikerer mundtligt og skriftligt gennem it med kunder, ledere og kollegaer.  
6. Eleven kan kommunikere på en hensigtsmæssig måde i forskellige situationer.  
 
 
 

18991 Arbejdstilrettelæggelse og affaldshåndtering, 
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven kan arbejde ud fra sin arbejdsplan og kender til principperne for dennes 

opbygning.  
2. Eleven kan udføre en personlig planlægning ud fra egen plan, som tager højde for 

dagligdagens ændringer i arbejdsforholdene, som sygdom, ferie og lign. blandt 
kollegaer. 

3. Eleven anvender, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, informationsteknologi til 
kommunikation med ledere og kollegaer.  

4. Eleven deltager i muligt omfang i opmåling på praktikvirksomheden.  
5. Eleven deltager i affaldshåndtering alene eller i samarbejde med andre på 

praktikvirksomheden.  
6. Eleven kan håndtere de forskellige typer affald, der forekommer på 

praktikvirksomheden, efter forskrifterne.  
7. Eleven har viden om nogle af de samarbejdspartnere praktikvirksomheden har i forhold 

til affaldshåndtering og genanvendelse.  
8. Eleven ved i tvivlstilfælde, hvor der kan findes relevante informationer om 

affaldshåndtering.  
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19019 Specielle rengøringsopgaver,  
Resultatform: Praktikerklæring  
1. Eleven udfører rengøringsopgaver i køkkenområder, kan anvende egenkontrol og 

medvirker til hygiejniske justeringer i forbindelse med rengøringsarbejdet. 
2. Eleven deltager i de mest almindeligt forekommende periode- og 

grundrengøringsopgaver på praktikvirksomheden.  
3. Eleven deltager i olie- og/eller polishbehandling af gulve, hvis det er muligt på 

praktikvirksomheden.  
4. Eleven deltager i rengøring af boligtekstiler, hvis det er muligt på praktikvirksomheden.  
5. Eleven deltager i sortering og vask af fx tøj og gardiner, hvis det er muligt på 

praktikvirksomheden, så det sker i overensstemmelse med retningslinjerne i NIR. 
6. Eleven deltager i branchespecifik rengøring, som fx rengøring af rene rum, rengøring af 

transportmidler, skadeservice eller rengøring af fødevarevirksomheder, hvis det er 
muligt på praktikvirksomheden. 

 
 
 

19032 Rengøringshygiejne,  
Resultatform: Praktikerklæring,  
1. Eleven udviser en god personlig hygiejne, herunder korrekt håndhygiejne, samt 

overholder gældende hygiejnekrav på praktikvirksomheden. 
2. Eleven kan søge information og udføre rengøring og relevant desinfektion i forbindelse 

med isolation af borgere /patienter og vælge rengørings- og desinfektionsmiddel samt 
metode afhængig af tilstedeværende mikroorganismer, hvis det er muligt på 
praktikvirksomheden. I den forbindelse bruge korrekte værnemidler. 

3. Eleven forebygger og hindrer spredning af mikroorganismer, bryder smittekæden og 
sikrer den relevante hygiejniske standard i overensstemmelse med retningslinjer på 
praktikvirksomheden. 

 

12091 Kvalitetssikring, 
Resultatform: Praktikerklæring,  
1. Eleven kan anvende egenkontrol og visuel kontrol i forbindelse med sit arbejde ved 

brug af praktikvirksomhedens målesystem for kvalitet, ved hjælp af INSTA 800, 
egenkontrol m.m.  

2. Eleven kan iværksætte korrigerende handlinger på baggrund af resultat fra kontrol, så 
rengøringskvaliteten bringes på niveau med givne krav. 

3. Eleven har kendskab til, hvordan reklamationsbehandling inden for eget 
arbejdsområde håndteres på praktikvirksomheden i det omgang det er muligt. 

 

 
 
 
 


