
Meg i praktisk opplæring

og 

Rollespill



Meg i praktisk opplæring

 Det er både vanlig å glede seg og grue seg til å starte i en ny jobb. Praktisk opplæring kan 

føles som å starte i en ny jobb. 

 Viktig å være bevisst hvordan du møter mentor, kollegaer og gjester på hotellet. 

Være bevisst  på både hva du sier og hva kroppsspråket ditt sier. 

 Hvilket førsteinntrykk gir du tror du?

 Hva er det greit å fortelle om deg selv?

 Hva forteller du ikke om deg selv?

 Hvordan er kroppsspråket ditt?



Kroppsspråk

 Kroppsspråk er det eneste 
språket alle forstår

 Vårt kroppsspråk viser  
alltid hva vi tenker. 
Kroppsspråket vårt lyver 
nesten aldri. 
HVA BETYR DET?

 Vårt kroppsspråk kan gjøre 
at de vi møter får et godt 
inntrykk av oss, men 
kroppsspråket vårt kan også 
gjøre at de vi møter får et 
dårlig inntrykk av oss. 

 Kom med eksempler på 
kroppsspråk



 High power
Kroppsspråk som viser 
selvtillit, styrke, makt 
og at du er bestemt. 
Kan være negativt. 

 Low power
Kroppsspråk som kan 
vise usikkerhet og 
utrygghet. Kan være 
negativt. 

 Mye kroppsspråk 
mellom disse nivåene

 Hva viser ditt 
kroppsspråk?



Hva skjer i disse møtene?

Hvordan er det å være leder og ansatt i disse 

situasjonene?



Må kanskje bruke munnbind i praktisk opplæring

 Hva tenker dere om dette?

 Hvilke signaler sender du når du har på deg munnbind?

 Er det vanskeligere å høre og forstå med munnbind?

 Hvordan bruke munnbind riktig?

 Hva gjør dere hvis det er ubehagelig å bruke munnbind? 
Hvem snakker dere med?



Bli kjent med kollegaer på hotellet

 Hva er det greit å spørre kollegaer om?

 Hva er det ikke greit å spørre kollegaer om? Hvorfor er det ikke greit å spørre om dette?

 Hva kan bli vanskelig for deg i praktisk opplæring?

 Eks: Jeg ønsker fort å finne løsninger og komme med råd… Hvordan kan dette oppleves 

av kollegaer?

 Hva må du være bevisst på i praktisk opplæring?

 Hva meg jeg gjøre for å ikke komme med råd fort? Jeg må lytte mer, la den som trenger 

hjelp prøve å finne svarene selv, stille spørsmål istedenfor å komme med svar. 



Inntrykk

 Første inntrykk er viktig. 

 Hvilket inntrykk du gir til din mentor og dine kollegaer har 

betydning for din praktiske opplæring. 

 Film som viser hvordan du i praktisk opplæring bør og ikke bør 

gjøre på hotellet

https://www.youtube.com/watch?v=y8_Jg1tJcN4&t=111s

 Hvilket inntrykk gir du dine kollegaer i de ulike situasjonene?

https://www.youtube.com/watch?v=y8_Jg1tJcN4&t=111s


Arbeidsgiver forventer at du sier ifra

 Hotellet, og alle arbeidsgivere, forventer at sine ansatte sier ifra hvis 

de ikke forstår hva som blir sagt. Særlig under opplæring. 

 Hvis dere ikke forstår under praktisk opplæring, men dere ikke sier 

ifra, så vil mentor tro at dere forstår det som blir sagt. Hvilket 

inntrykk får mentor hvis du sier du forstår alt men ikke gjør det og 

utfører oppgavene dine feil?

 Hva skjer i denne filmen? 

https://www.youtube.com/watch?v=CNwVMevjGAw

 Hvilket inntrykk gir hun som er på opplæring?

https://www.youtube.com/watch?v=CNwVMevjGAw


Forberede seg på at alt kan skje. 

 Uansett hvilken jobb du har, legger du planer for arbeidsdagen.

 Ofte blir ikke dagen som du har planlagt, det kan skje uforutsette 

ting. Dette gjelder også når dere er i praktisk opplæring på hotellet. 

 Alle gjester er forskjellige og har forskjellige krav.

 Noen gjester vil være misfornøyde med god grunn. EKSEMPLER?

 Noen gjester vil være misfornøyde uten å ha grunn til det. 

EKSEMPLER?

 Ting kan bli ødelagt i løpet av en arbeidshverdag.

 En måte dere/vi kan forberede oss på at ting kan oppstå på hotellet 

er gjennom å snakke om og spille rollespill av ulike situasjoner. 



Jobbe med ulike situasjoner - rollespill

 Presenterer en situasjon eller problemstilling

 Bruke noen minutter hver for dere å tenke på hvordan situasjonen kan løses

 Gå gjennom sammen muntlig

 Prøve et rollespill hvor foreslåtte løsninger prøves ut

 Bytter på å være gjest, være i praksis og være observatør

 Observatørens rolle er å se på hvordan gjesten og den som er i praksis 

reagerer og snakker til hverandre. Komme med forslag til hvordan gjøre det 

annerledes

 Vi gjør dette kun for å lære, ikke tenk på at det dere sier eller gjør skal være 

«perfekt». 

 Tilbakemeldinger fra observatør er ikke det samme som negativ kritikk.



Problemer som kan oppstå

 Hvilke problemer og misforståelser kan oppstå på et hotell?

Problemer og misforståelser mellom hotellet og gjest

Problemer og misforståelser mellom deg og kollega

Bruk 10 minutter på å skrive ned konkrete eksempler

 Hvordan kan disse problemene og misforståelsene konkret løses?

 Vi skal prøve å spille ut disse situasjonene

Kunne situasjonene vært løst på en annen måte



Eksempler på problemer som kan oppstå
 Snakke i telefonen i løpet av arbeidstiden. Kollegaer kan reagere på dette siden du er på 

jobb. Snakk i telefonen i pausen.

 Du gjør noe du ikke skal gjøre, f.eks at du sier at noen andre gjorde noe feil når du 
gjorde feil. Du er ikke ærlig om det du har gjort.
Du må beklage for det du gjør, ikke skylde på andre selv om det virker "lettvint"

 Mentor gir meg mange oppgaver, rekker ikke å bli ferdig innen jobben blir ferdig. Jeg 
blir stresset. Jeg må si ifra at jeg ikke rekker alt da jeg er ny, etter hvert når jeg har 
lært mer vil jeg klare alt. Kan jeg få mindre oppgaver frem til jeg har lært de. 
Vil bruke mye tid på å få oversikt.

 Viktig at jeg på teknisk holder orden og har det ryddig. Vil kunne lage rot og søl når jeg 
reparer. Jeg må rydde opp dette.

 Kan bli misforståelser grunnet språket eller hvis du ikke lytter. Hvis jeg ikke forstår kan 
jeg svare, kan du vente et øyeblikk så skal jeg finne en kollega som kan hjelpe.

 Du forteller gjester om et pakketilbud, men tilbudet er over.
Beklag til gjesten, spør leder om det er mulig å gi tilbud siden du har informert feil.

 Kan bli et problem hvis det ikke er nok mennesker på jobb til å gi opplæring.

 Noe kan bli ødelagt med det elektriske og det rettes ikke opp i tide.



Hva kan du anbefale?

En familie sjekker inn på hotellet. De kommer 

fra Oslo og har ikke vært i Sarpsborg før. 

De spør deg hva du kan anbefale av aktiviteter 

i Sarpsborg. 

➢ Hva svarer du?

➢ Hva anbefaler du?



Mona har hatt praksis i tre måneder. Husøkonomen er fornøyd med jobben Mona 

har gjort. Husøkonomen sier at Mona jobber raskt og at hun leverer kvalitet. 

Husøkonomen sier hun ikke har ledig stilling nå, men hun gir Mona en kontrakt 

som ringevikar.

Etter noen uker ringer husøkonomen Mona og tilbyr henne en vakt på hotellet. 

Mona sier at hun ikke har tid og at hun heller vil ha fulltids jobb. Husøkonomen 

slutter å ringe Mona. 

➢ Hvorfor slutter husøkonomen å ringe Mona?

➢ Mona vil jobbe mer, hva kan hun gjøre?

Inntrykk



Dagens rett

Du kom for sent på jobb da du ikke rakk bussen. Du 

har derfor ikke rukket å få oversikt over hva 

«dagens rett» inneholder. 

Du skal ta imot bestilling på et bord. Gjesten spør 

hva dagens rett er. Gjesten spør videre hva du har 

å anbefale å drikke til.

➢ Hva svarer du?

➢ Hva gjør du for å finne ut hva dagens rett er og 

hva som passer å drikke til.



Pauseprat

Det er pausetid. På pauserommet sitter Ali og Anders. 

Anders forteller Ali om en annen kollega på jobben. Han sier negative ting om 

kollegaen og forteller at han prøver å unngå å være sammen med han. Ali 

forteller Anders at kollegaen ikke gjør en god jobb og forteller om en gang 

kollegaen sa «hold kjeft» til en gjest som ba om hjelp. 

Yasmin kommer inn på pauserommet og hører hva Ali og Anders sier. 

➢ Hva tenker Yasmin når hun hører Anders og Ali?

➢ Hva bør Yasmin si eller gjøre?

➢ Hva kan skje hvis Yasmin blir med på å snakke negativt om kollegaen?

➢ Hva kan skje hvis Yasmin stopper Anders og Ali og sier at det ikke er greit å 

snakke sånn? Anders og Ali må fortelle kollegaen hva de tenker.



Klage på renhold

Yasmin står i resepsjonen. 

En gjest som nettopp har sjekket inn på hotellet kommer ned i resepsjonen. 

Gjesten forteller at badet ikke er rent nok og at det er fingermerker på speilet 

inne på hotellrommet. 

 Hvordan skal Yasmin reagere?

 Hva skal Yasmin si til gjesten?

 Hva bør Yasmin gjøre etter at hun har hjulpet gjesten?



Forkjølet

Du skal starte på jobb klokken 

08.00. Du våkner klokken 07.00 og 

føler deg forkjølet. Du har vondt i 

halsen, du hoster og du har 

rennende nese. 

➢ Hva gjør du?

➢ Hvem ringer du til?

➢ Når ringer du?



Hjelpe en gjest?

Du går til pauserommet for å spise lunsj. 

Det har vært mye å gjøre og du er sliten. 

Du ser en gjest som faller i det han skal gå ut av heisen. 

Du tenker at du ikke har tid til dette, du vil ha pause. 

 Hva gjør du?

 Tar du hensyn til 1 meters avstand?

 Hvordan passer du på at det går bra med 

gjesten?



Klage på middagsservering

Lena er servitør under middagsservering. En gjest har bestilt «medium rare» biff. 

Lena går på kjøkkenet og får tallerken med biffmiddagen av kokk Eric. Lena 

serverer maten til gjesten.

Kort tid etter ber gjesten Lena komme til bordet. Han forteller at biffen er 

blodig og ikke «medium rare».

➢ Hvordan kan Lena reagere?

➢ Hva kan Lena si til gjesten?

➢ Hva bør Lena gjøre? Hvordan kan Lena og Eric løse dette?



Telefonen ringer…

Du har opplæring på teknisk drift. 

Mentor forteller om ventilasjonssystemet. 

Telefonen ringer. Du har glemt å ta av 

ringelyden. 

Du ser at det er en god venn som ringer. 

➢ Hva gjør du?

➢ Hva sier du til din mentor?

➢ Hvilket inntrykk gir du mentor?



Kan du vise meg veien?

Du er på vei til resepsjonen for å spørre hvor mange rom skal rengjøres i dag, du 

har avtale med resepsjonen klokken 10.00. En gjest kommer bort til dere og spør 

om veien til badeland. Du har egentlig ikke tid til å vise veien nå. 

➢ Hva gjør du?

➢ Hva sier du til gjesten?

➢ Hva sier du til resepsjonen?



Flere roller samtidig

Aisha kommer ofte for sent på jobb. Når sjefen spør hvorfor, sier Aisha at hun har 

måtte lage frokost til barna sine. Sjefen sier «Det er ingen unnskyldning. Barna 

kan lage frokost selv.» 

Aisha føler seg som en dårlig mor og en dårlig ansatt. 

 Hva kan Aisha gjøre?



Avbrudd i arbeidsdagen

Mohammed har praksis som servitør på et hotell. Han har ofte møter med NAV og 

andre instanser. Han må dokumentere avtalene sine. Han spør ofte sin mentor 

om han kan gå tidligere får å levere papirer til NAV eller for å delta på møter. 

➢ Hva tror du mentoren til Mohammed tenker?

➢ Tror du Mohammed får jobb etter praksis?



Sykt barn

Ahmed har praksis på et hotell.

En dag ringer han sjefen og sier han må være hjemme med sykt barn.

Dagen etter spør sjefen

Hvor gammelt er barnet ditt?

➢ Hvorfor spør sjefen hvor gammelt barnet er?

➢ Hvor gamle må barn være for å være alene hjemme?


