Job shadowing in Cometa May 20th - 24th 2019
Måndag 20.5.2019
Start från Karis Axxells parkering kl. 4.45 mot Helsinki-Vantaa flygfält med glatt, relativt
”sömnigt ” gäng Anna-Stina Werner ,Thomas Landén , Ulla Pohjola-Silfver kocklärare och
från arbetslivets köksbransch Kenneth Löfberg samt Uffe Wadenström . De övriga kollegorna
och arbetslivsrepresentanterna från turism skulle vi sedan träffa på flygfältet. Genast på
flygfältet var det svårt att hitta varandra för det virvlade mycket av folk som skulle ta sig till
olika flyg, en aning kaos kring incheckningen. Men vi hade bra reseledare Erika Silventoinen
som fixade så att vi väl kunde oss in genom inchecking. Nu var vi redo för flyget till Malpensa
airport i Milano.
Välorganiserat mottagande på flygfältet och bra minibussresa ca 45 minuter till hotellet Park
Hotel Meuble' (Como)
Vår värd Paolo Nardi träffade vi också på hotellet och vi fick information lite på svenska men
mest på engelska om programmet samt arrangemang för veckan. Den första dagen inget
officiellt program så det passade, att bekanta sig lite med Como-vandring i staden Como,
sevärdheter : båtutfärd på Lago di Como, shopping och bekanta sig med matkulturen
“invärtes”.
Tisdag 21.5 Efter en bra natt och tillräcklig nattsömn var det dags att träffa vår andra värd
Laureen de Palma. Hon mötte oss på hotellet och guidade oss med lokalbuss till Cometa
(skolan) ca 25 minuter. Välkomst -kaffe i skolans kafé samtidigt som skolan studerande hade
förmiddagspaus. Det var liv och rörelse. Rundvandring och presentation av skolans
utrymmen, Cometa (Scuola Oliver Twist), Via Madruzza 36, Como verksamhet och olika
andra aktiviteter samt hur verksamheten har startat och ideologin bakom verksamhet enligt
grundaren Erasmo och hans bror. http://www.puntocometa.org/home/englisharea/cometa-history/
Mycket vackra vyer, stor trädgård,lugn och varm stämning med vackra byggnader som var
vackra även på insidan.
Lunch i skolans restaurang Cometa restaurant, där studeranden serverade och vilket bord vi
fick sitta vid. Urgammalt, en tjock skiva gjort av träd som härstamma från Australien.
Maten är för oss inom kock branschen en viktig del, så vi analyserade och våra smaklökar fick
nya upplevelser.
Sedan fick vi under eftermiddagskaffet information om skolans tutorverksamhet. Deras tutor
jobbar mera som kombination av våra examenshandledare/grupphandledare. Från det att
studerande kommer till skolan, möts vid ingången, blir sedd, är till hands under skoldagen
mm. Det som är viktigt hela vägen, för alla som jobbar med studeranden på Cometa, är att få
bra kontakt med studerande och bygger på respekt och att alla har sitt värde och får växa i
sin egen takt i en älskande/accepterande vacker omgivning. Resurser vigs för detta arbete,
en tutor / 50 studerande, tutorn mera tid för varje studerande.
Kvällsprogram : Bekantat oss med matkulturen genom en gemensam middag.
Onsdag 22.5
Job shadowing: fick information om skolans sätt att utbilda servitörer samt se köket, caféet,
bageriet, restaurangsalen. Studeranden jobbar enligt ett roterande system en dag per vecka
med praktiska övningar. Alla har en köks-, café-, bageri-, restaurangdel för att få förståelse

för de olika delarna. De övriga dagar studerar man med olika projekt som sedan förverkligas i
praktiken. Kundorienterad uppgift= beställningsarbete med dess olika delar. Man satsade på
mindre stud. grupper t.ex. i köket jobbade 3 vuxna med 8 studeranden.
Skolans studerande hade tillagat vår lunch och serverade den också.
Eftermiddagsprogram: På skolan hade dom personer som enbart var anställda för att hjälpa
de studerande söka jobb eller praktikplats. Systemet presenterades av:
Business education partnership: Cometa practice, Samuela Arnaboldi, career service
manager. Kvällsprogram : besök till bergen 700 meter brant upp på berget med Funicolare
Como- Brunate samt matkultur i staden.
Torsdag 23.5
Besök till en annan del av skolan som fanns på en annan plats, Contrada degli Artigiani, där
man studerar för textilbranschen och snickeri branschen. Där studerade man även genom
att ha projekt. Efter det åkte vi till Cernobbio en stadsdel i Como.
Före lunch presenterade vi yrkesutbildningen i Finland, allmänt samt om Axxell som
yrkesutbildningsarrangör. Cometas representanter var väldigt intresserade av att få igång ett
sammarbete med Axxell.
Vi fick bekanta oss i samband med lunch @Anagramma cafè bistrot, social cooperative for
disable young people. Det var skolans Cafè där studerande med olika svårighter fick jobb och
praktikplats.
Vi blev serverade av en studerande som har Downs syndrom
Dagen avslutades i Como centrum med guidning av skolans turism-studeranden i katedralen,
torget, monumentet Volt och vid sjön Lago di Como
Kvällsprogram: Gemensam middag i en av de staden bästa restaurang Napolue enligt
ortsbor.
Resan var mycket lärorik och givande på alla vis. Man kan också konstatera att vilket glatt,
positivt bemötande och gästvänlighet hade våra värdar. Varmt rekommenderar vi för alla att
delta en motsvarande resa. Med önskan att samarbete kan fortsätta i närmaste framtid.
Lite plock av bilder som vi tagit till sist.

En utbildning i utveckling enligt Cometa

Strandpromenaden samt Funiculare banan upp till Brunete i bakgrunden.
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Monumentet Volt
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Skolans matsal , privata delen

Grönsakslandet, projekt

Detaljer från skolan

