Undersøgelse af behovet for
efteruddannelse og kursuspakker i AMU
til medarbejdere inden for
madfremstilling i restaurant, kantine og
catering
Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Efteruddannelsesudvalget for
Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning

4

1.1 Læsevejledning

4

2. Executive summary

5

2.1. Kompetencebehov

5

2.2. Uddannelsespakker

6

2.3. Anbefalinger

8

3. Metode, proces og inddragelse
3.1. Inddragelse af skoler

9
10

4. Kortlægning af arbejdsopgaver

11

4.1. En arbejdsdag i kantinen

12

4.2. En arbejdsdag i frokostrestauranten

13

4.3. En arbejdsdag på hotellet

14

5. Hvilke typer kompetencer efterspørger virksomhederne

15

5.1. Madfremstilling til nye og eksisterende kunder

15

5.2. Bæredygtighed og madspild

21

5.3. Ledelse

22

6. Virksomhedernes ønsker til kurser og forløb

24

7. Hvilke typer kompetencer efterspørger medarbejderne?

25

8. Kommunikation, samarbejde og eksponering af uddannelsespakker

26

8.2. En fælles indsats skal bane vejen for mere efteruddannelse

26

8.3. Konkrete aktiviteter til synliggørelse og markedsføring af uddannelsespakker

27

10. Bilag A & B

29

Analyse af kompetencebehovet indenfor madfremstilling, maj 2017

1

Analysen er gennemført af rådgivere fra Seismonaut A/S for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant,
Bager, Konditor og Kødbranchen. Rapporten er udarbejdet af business manager Christa Brønd, rådgiver Amalie Kjær
Kristiansen og rådgiver Johanne Amalie Lodberg og vil kunne downloades fra www.khru.dk.
Analysen er gennemført med midler fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet til udvikling af uddannelse og
læreruddannelse mv. (UUL-puljen).
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“Udviklingen i forhold til mad går hurtigere og hurtigere.
Der skal være hurtigere udskiftning af menuen. For år tilbage var der
mange kokke, som havde en forventning om, at man kunne tage
kokkeuddannelsen og bruge den, indtil man gik på pension. Men i
dag er man nødt til at udvikle sig hele tiden.”
Citat, leder og kok.
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1. Indledning
Restaurationsbranchen er i rivende udvikling, og der går ikke en dag, uden et nyt, friskt tiltag viser
sig på den danske restaurationsscene. Det samme gælder for de private, danske kantiner, der
også er i positiv udvikling. De har gennem de seneste år haft stor succes med at højne
kvalitetsniveauet i de danske kantiner med fokus på sundhed, bæredygtighed og økologi.
Udviklingen i hele restaurationsbranchen er positiv, men den sætter også sine spor i de krav, der
stilles til medarbejdernes kompetencer og arbejdsopgaver, som er mange og mangfoldige - med
lige så stort behov for opkvalificering af arbejdsstyrken:
“Den her faggruppe skal hele tiden ajourføres, og de skal hele tiden opdateres. Der er hele tiden et
behov for at give dem noget nyt.” Citat, HR-chef.
Restaurationsbranchen har fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen for at sikre
konkurrencedygtige virksomheder med et højt kompetenceniveau. Branchen har også stor
opmærksomhed på kompetenceudvikling af både de ufaglærte og kortest uddannede
medarbejdere på arbejdsmarkedet og prioriterer udviklingstiltag til kompetenceløft af disse
medarbejdere højt. Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og
Kødbranchen har derfor lavet en undersøgelse, der har afdækket medarbejdernes
kompetencebehov og udviklet vejledende strukturforløb for både horisontale og vertikale
kompetenceløft af de ufaglærte og faglærte medarbejdere i jobområdet, der er beskrevet i FKB
2281 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering.
Analysen indeholder:
●
●

●

●

Udvikling af sammensat uddannelsesforløb til ufaglærte medarbejdere “fra ufaglært til
faglært”, der tydeligere beskriver vejen via AMU fra ufaglært til faglært medarbejder.
Udvikling af strukturforløb til horisontale kompetenceløft af både faglærte og ufaglærte
medarbejdere med henblik på opkvalificering og specialisering i forhold til særlige
arbejdsopgaver eller jobfunktioner inden for jobområdet.
Udvikling og formulering af slutmål for de fundne uddannelsesstrukturer til horisontale
kompetenceløft for beskrivelse af summen af de kompetencer, som et forløb med en
specifik række af arbejdsmarkedsuddannelser giver tilsammen.
Forslag til formidling af uddannelsesstrukturerne til målgruppen.

1.1 Læsevejledning
Rapporten indledes med et executive summary, der beskriver analysens vigtigste pointer,
konklusioner og anbefalinger. Derefter redegøres for de metoder og den proces, analysen er
baseret på. I kapitel fire beskrives arbejdsopgaver og arbejdspraksis i de tre typer af køkkener,
som undersøgelsen er foretaget i, nemlig i en kantine, en restaurant og på et hotel. I kapitel fem
beskrives virksomhedernes kompetencebehov og ønsker til kurser og forløb. Afslutningsvist
præsenteres anbefalinger til både langsigtede og kortsigtede indsatser og aktiviteter, der skal
være med til at sætte fokus på efteruddannelse samt synliggøre og markedsføre
uddannelsespakkerne overfor målgruppen.
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2. Executive summary
Undersøgelsen har kortlagt arbejdsopgaver og kompetencebehov på baggrund af 17
dybdegående interviews med ledere og medarbejdere i syv meget forskellige virksomheder. De
udvalgte virksomheder, der er udpeget af undersøgelsens styregruppe, er repræsentative for
branchen inden for jobområdet og på landsplan.
Interviewene er suppleret med observationer af arbejdspraksisser i 6 virksomhedernes køkkener
samt interviews med tre udvalgte skoler. De kompetencebehov som virksomhederne har
beskrives i afsnit 2.1.

2.1. Kompetencebehov
2.1.1. Madfremstilling til nye og eksisterende kunder
Gæster med særlige behov og krav til maden er en stigende tendens. Det er veganere, vegetarer
og allergikere, der efterspørger speciallavet mad. Virksomhederne oplever, at de har svært ved at
imødekomme behovene, og at det er en tiltagende udfordring. Men madfremstilling handler også
om at forny sig og følge med de nye trends og tendenser i forhold til eksisterende målgrupper.
Kompetencebehovet går særligt på ny inspiration, men også på regler i forbindelse med
allergener og til retningslinjer for mad til personer på særlig kost. Kompetencebehovet er stigende
og meget aktuelt i alle de interviewede virksomheder.

2.1.2. Bæredygtighed og madspild
Bæredygtighed og reduktion af madspild er for længst blevet en del af virksomhedernes
dagligdag. Nogle arbejder meget bevidst med det, og andre vil gerne gøre det.
Kompetencebehovet går særligt på viden og redskaber til, hvordan virksomhederne kan arbejde
både strategisk, men også praktisk med reduktion af kød og madspild. Kompetencebehovet er
særligt aktuelt i kantinerne, der skal leve op til overordnede målsætninger og visioner, men
behovet ses også i restauranterne.

2.1.3. Ledelse af medarbejdere
God ledelse er nøglen til et velfungerende køkken, der trives i travlhed og med korte stressede
perioder, når der skal køres service og selskaber. Lederne er ofte selvlærte, og de interviewede
ledere savner redskaber og værktøjer, der kan understøtte deres ledelse af medarbejdere. Da det
kan virke uoverskueligt at skulle på et længerevarende lederkursus, vil det være relevant med en
mindre pakke, der giver en grundlæggende introduktion til ledelse.
Kompetencebehovet går på en introduktion til ledelse, som giver de mest basale redskaber til
situeret ledelse, kommunikation og samarbejde.

Analyse af kompetencebehovet indenfor madfremstilling, maj 2017

5

2.2. Uddannelsespakker
Analysen synliggør et tydeligt sammenfald mellem de afdækkede kompetencebehov og
Efteruddannelsesudvalgets udbud af kurser, hvilket viser, at udvalgets kurser er aktuelle i forhold
til branchens efterspørgsel. Udviklingen af uddannelsespakker (se Bilag A) beror derfor primært
på en pakketering af eksisterende mål suppleret med udviklingen af et enkelt nyt mål med fokus
på gastronomi til vegetarer, veganere og gæster på særlige diæter.
Uddannelsespakkerne er sammensat med udgangspunkt i analysens resultater herunder
virksomhedernes kompetencebehov og udviklet i et tæt samarbejde med Kold College, Silkeborg
Tekniske Skole samt Hotel & Restaurantskolen.
Forløbene er skitseret nedenfor og kan læses i sin fulde form i Bilag A.
Tabel 2.1: Oversigt over uddannelsespakker (horisontale strukturforløb)
Kursuspakke
Behov, slutmål &
mål

Sæt smagsoplevelserne i spil, 4 dage
Pakken sætter fokus på gastronomen som vært, der ved noget om vin,
oplevelser, smagsoplevelser og som kan understøtte gæstens oplevelse i
restauranten. Pakken er målrettet de kokke, der er interesseret i tjenerens
arbejdsområder og godt kan lide kontakt med gæsten og formidling af mad og
oplevelse.
47567: Gastronomen som vært, 2 dage
40908: Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden, 2 dage

Kursuspakke
Behov, slutmål &
mål

Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner, 6 dage
Pakken giver deltageren mulighed for at fremstille måltider til gæster og
personale på særlig kost, og med særlige behov og under hensyntagen til et
øget fokus på sundhed. Deltageren får inspiration til at kunne lave varieret og
god mad til gæster med særlige behov forårsaget af religion, kultur, diæter.
Deltageren bliver styrket i at indtage en proaktiv tilgang til gæsternes behov og
ønsker, som er skiftende og mangfoldige og ændrer sig fra dag til dag.
48138: Gastronomi uden fødevareallergi, 2 dage
Udvikling af nyt mål: Vegetarmad, diæter og specialkost, 2 dage
48148: Smoothies og små måltider, 2 dage

Kursuspakke
Behov, slutmål &
mål

Ledelsespakke modul 1, 8 dage (forløb forud for GLU)
Pakken sætter fokus på den ledelsesmæssige udvikling af lederen bag
fagpersonen. Deltageren bliver introduceret til en række klassiske
ledelseskompetencer og redskaber som samarbejde, kommunikation, trivsel og
ledelse af medarbejdere. Pakken giver lederen redskaber, der gør lederen i
stand til at understøtte det gode samarbejde i en travl hverdag med
udgangspunkt i situationsbestemt ledelse. Det er ledelse i praksis for de ledere,
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der gerne vil introduceres til ledelse og klædes på forud for den grundlæggende
lederuddannelse (13 dage).
47567: Gastronomen som vært, 2 dage
45368: Værdibaseret arbejdsplads, 2 dage
Igangværende udvikling af nyt mål: Trivsel i en travl hverdag på hotel &
restaurant, 3 dage
48432: Rundt om konflikter med gæsten 1, 1 dag
Kursuspakke
Behov, slutmål &
mål

Bæredygtig gastronomi, 6 dage
Pakken sætter fokus på bæredygtighed i køkkenet, bedre anvendelse af råvarer
og produkter og minimering spild. Deltageren får redskaber til at skabe det
gode grundforråd med udgangspunkt i sæsonvarer. Deltageren kan forstå
sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning. Deltageren kan i
udførelsen af sit daglige arbejde medvirke til at reducere virksomhedens
ressourceforbrug og anvendelse af miljøbelastende produkter på baggrund af
viden om området. Der er fokus på menuplanlægning og forbrug som kan
forbedre køkkenets drift og økonomi.
47519: Det gode grundforråd - opbygning og anvendelse, 2 dage
47730: Årstidens grønt til retter med næring og smag, 2 dage
43735: Bæredygtighed på hotel & restaurant, 2 dage

Kursuspakke
Behov, slutmål &
mål

Redskaber til gastronomisk nytænkning, 4 dage
Pakken sætter fokus på brugerforståelse, som kan omsættes til innovativ
gastronomi. Deltageren får en god kobling af værktøjer til at sikre udvikling og
konkret inspiration i køkkenet til udvikling af nye retter.
40521: Innovativ gastronomi, 2 dage
Revision af 44603: Menusammensætning, 2 dage

Kursuspakke
Behov, slutmål &
mål

Take-out fra kantiner og restauranter, 5 dage
Pakken har fokus på at medarbejdere i kantiner og restauranter kan leve op til
det stigende behov for take-out måltider og snacks herunder også mad til at
tage med hjem og med ud. Deltageren får læring om indpakning, emballering
og mærkning af take-out mad. Innovativt bidrag til udvikling af nye koncepter set i forhold til brugernes behov og ønsker.
47307: Mad til turen, 3 dage
48148: Smoothies og små måltider To Go, 2 dage

Det vertikale strukturforløb, vejen mod faglært gastronom, er udviklet som et forløb, der kan give
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merit i forhold til skoledelen på erhvervsuddannelsen. Det vertikale strukturforløb er beskrevet i
Bilag B.

2.3. Anbefalinger
Med udgangspunkt i skolernes input fra udviklingsworkshop 1 & 2 har Seismonaut beskrevet en
række anbefalinger, der kan styrke efteruddannelsen af medarbejdere inden for FKB 2281.
Anbefalingerne i de tre følgende afsnit beror derfor på bidrag fra de tre involverede skoler.

2.3.1. Udvikling af nyt mål med fokus på gæsters alternative madvaner
For at understøtte uddannelsespakken Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner
er Seismonauts anbefaling, at der udvikles et nyt mål, som har fokus på gastronomi målrettet
vegetarer, veganere samt gæster på specialkost. Målet er beskrevet under uddannelsespakke 2 Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner under Bilag A.

2.3.2. Samarbejde og synliggørelse skal bane vejen for mere efteruddannelse
af gastronomer
Analysen peger på, at det er vigtigt, at skolerne samarbejder, hvis de skal lykkes med at afsætte
uddannelsespakkerne til virksomhederne. Til trods for, at de interviewede virksomheder generelt
har fokus på efteruddannelse og flere af dem italesætter, at de prioriterer ressourcer til formålet,
er det stadig de færreste gastronomer, der oplever at komme kontinuerligt på efteruddannelse.
Enten fordi de ikke selv efterspørger det, eller fordi virksomheden ikke prioriterer det i en grad,
hvor det bliver en fast praksis. Samtidig har virksomhederne meget lidt viden om mulighederne
inden for Arbejdsmarkedsuddannelser. Det viser interviewene blandt ledere såvel som
medarbejdere.
Analysen viser altså, at der er behov for en fælles indsats på tværs af skoler, der sætter fokus på
værdien af efteruddannelse og synliggør mulighederne direkte overfor målgruppen. Af konkrete
aktiviteter til at understøtte et fælles initiativ, der sætter fokus på efteruddannelse, er:
1. Synliggørelse af AMU og efteruddannelse over for vækstlaget. Inspirationsoplæg for
alle gastronomer uanset trin og speciale, som er på deres sidste del af deres
erhvervsuddannelse. Allerede her bør de introduceres til, hvorfor uddannelse er vigtigt, og
hvilke muligheder AMU giver dem. Der er behov for at styrke de unge i en mere proaktiv
tilgang til efteruddannelse og klæde dem på til selv at imødekomme ønsket om
kontinuerlig efteruddannelse, når de er færdige.
1.1.

Indhentning af mailadresser på kommende kursister. Skolerne skal indhente
kommende kursisters mailadresser, allerede når de er på sidste del af deres
erhvervsuddannelse. Som led i, at de får information om AMU, skal skolerne have
fat i deres mailadresser, så fremtidige kursusudbud og uddannelsespakker kan
sendes direkte til de potentielle kursisters mailadresser.

1.2.

Markedsføring på Uddannelsessekretariatets hjemmeside, Instagram og
Facebook. Uddannelsespakkerne bør synliggøres på de platforme, hvor
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målgruppen er og går i dialog. Særligt de unge generationer er på sociale
platforme, hvor de orienterer sig og kommunikerer.

2.

1.3.

Konferencedag for faglærerne med fokus på kompetenceløft. Der bør afvikles
en årlig fælles konferencedag, der har fokus på at opkvalificere faglærerne på
skolerne, hvor de samtidig også har mulighed for at videndele og dele erfaringer
inden for curriculum.

1.4.

Faglærerne som gode ambassadører for AMU. I forlængelse af forrige aktivitet
er der behov for at tale faglærerne op. De er dygtige og kompetente indenfor deres
felt, og de er vigtige ambassadører for AMU. Derfor er det også vigtigt at styrke
dem, der møder målgruppen, og som ved at levere et godt produkt, faktisk har
mulighed for at sikre flere kursister.

Fælles indsats, der sætter fokus på, at efteruddannelse er værdiskabende. Skolerne
bør gå sammen om at sætte fokus på, hvorfor efteruddannelse er vigtigt og
værdiskabende, samt hvorfor AMU er et godt og prisvenligt bud på efteruddannelse i
branchen. Indsatsen skal være positiv og have fokus på de gode muligheder, som
efteruddannelse og AMU har i forhold til at understøtte og styrke den enkeltes
karrieremuligheder. Den fælles indsats bør tage et afsæt i kommunikation og synliggørelse
af de 6 nye uddannelsespakker.
2.1.

Øget fokus på den gode dialog med virksomheder. Skolerne skal fortsætte den
gode, direkte dialog, de har med virksomhederne. Virksomhederne vil gerne
kontaktes, hvis dialogen tager udgangspunkt i virksomhedens behov.

2.2.

Målrettet og modtagerorienteret indhold til både ledere og medarbejdere. Den
information, der sendes til virksomhederne, skal være målrettet og tage
udgangspunkt i den pågældende virksomheds behov. Hellere tre muligheder, der
tager afsæt i virksomhedens og medarbejderes kompetencebehov, frem for 10, der
ikke gør. Det er altså bedst, hvis der har fundet en personlig dialog sted forud for
mailkorrespondancen, der præsenterer uddannelsespakkerne.

2.3.

Koordinering af gennemførelse gennem tættere samarbejde. For at sikre at
pakkerne gennemføres, bør skolerne samarbejde om at sende kursister videre til
hinanden for at sikre, at de kursister, der har et ønske om kompetenceløft, kommer
afsted.

I det følgende redegøres for metode, proces og inddragelse af skoler.

3. Metode, proces og inddragelse
Analysen er afviklet som en kvalitativ kortlægning og undersøgelse. Formålet med undersøgelsen
har været at gå i dybden med udvalgte virksomheders efteruddannelsesbehov under FKB 2281.
De i denne undersøgelse kortlagte behov er blevet trianguleret i forhold til bredere undersøgelser
og analyser af virksomheders kompetence- og efteruddannelsesbehov.
Vi har gjort brug af følgende metodiske greb i undersøgelsen:

Analyse af kompetencebehovet indenfor madfremstilling, maj 2017

9

Dokument og researchstudier. Opgaven er indledt med research i eksisterende kilder,
dokumenter og kvantitativ data med fokus på FKB 2281, det aktuelle kursusudbud for
AMU-målgruppen samt den aktuelle status på afvikling af kurser målrettet FKB 2281. Researchen
har bidraget til, at Seismonaut har kunnet foretage en analyse af, om efterspurgte kompetencer er
mulige at opnå gennem det eksisterende kursusudbud.
Kvalitative, dybdegående interviews med ledere og medarbejdere. Der er afviklet i alt 17
kvalitative, dybdegående interviews med virksomhedsledere (ni) og medarbejdere (otte) i syv
virksomheder fordelt i landet.
Observationsstudier i seks køkkener: Vi har afviklet observationsstudier i seks ud af syv
køkkener, og dermed understøttet vores interviews med observationer af praksis for at komme
helt tæt på arbejdsopgaver og deraf afledte kompetencebehov.
Der er gennemført interviews med følgende repræsentanter fra branchen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Admiral Hotel, København
Amica kantine, Fazer, Odense
Fazergroup, Odense
Bones, Herning
Hindsgavl Slot, Middelfart
Nyborg Strand, Nyborg
Svostrup Kro, Silkeborg
Tivolihallen, København

Virksomhederne er udvalgt i samarbejde med styregruppen. Der er taget højde for
repræsentativitet i forhold til størrelse, geografi og medarbejdersammensætning (kokke, catere og
smørrebrødsjomfruer). Flere af virksomhederne er større virksomheder, der dækker over mange
medarbejdere, hvilket også er garant for et validt datasæt.
Udviklingsworkshops med Uddannelsessekretariat. Der er afviklet to
udviklingsworkshops/arbejdsdage, hvor formålet har været systematisere data samt udvikle
forslag til uddannelsespakker.
Afvikling af to inddragende styregruppemøder med fokus på kvalificering. Der er d. 5 maj og
d. 23 maj i indeværende år afviklet to inddragende styregruppemøder, hvor fokus har været på
inddragelse og kvalificering ved styregruppen.
Styregruppen bestod af:
●
●

Marianne Kragh, uddannelseschef i Horesta
Michael Jørgensen, uddannelseskonsulent i 3F

3.1. Inddragelse af skoler
For at sikre at skolerne bakker op om uddannelsespakkerne og også har det nødvendige ejerskab
for at kunne arbejde videre med at formidle pakkerne, er der i processen lagt vægt på inddragelse
og involvering af tre udvalgte skoler. Det er søgt gennem følgende aktiviteter:
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Kvalitative dybdegående interviews med skoler: Der er afviklet tre dybdegående interviews
med repræsentanter fra de tre udvalgte skoler med fokus på deres syn på målgruppens behov
samt eksisterende arbejde med at udbyde kurser og forløb til målgruppen.
Der er gennemført interviews med følgende uddannelsesrepræsentanter:
●
●
●

Jette Graversen, uddannelseskonsulent, Teknisk Skole Silkeborg
Trine Paulsen, kursuschef, Kold College
Mariann Præstegaard, udviklingskonsulent, Hotel og Restaurantskolen, København

Afvikling af to kvalificeringsworkshops med skolerepræsentanter: Der er afviklet to
kvalificeringsworkshop med hhv. Hotel og Restaurantskolen, Teknisk Skole Silkeborg samt Kold
College.
●

Workshop 1: Udvikling af uddannelsespakker. Workshopdeltagerne blev præsenteret
for syv overskrifter på ideer til uddannelsespakker med udgangspunkt i de indsamlede
kompetencebehov, som de dernæst var med til at færdigudvikle i samarbejde med
Uddannelsessekretariatet og Seismonaut. På baggrund af det eksisterende kursuskatalog
og ideer til nye mål udviklede skolerne de nye uddannelsespakker.

●

Workshop 2: Synliggørelse og markedsføring. Workshoppen bød på fælles drøftelse af
mulige scenarier for markedsføring, kommunikation og synliggørelse af
uddannelsespakkerne med udgangspunkt i skolernes eksisterende praksis og nye
muligheder og fælles samarbejder. Workshoppen blev indledt med et inspirationsoplæg
ved Anne Dorte Madsen, Seismonauts kommunikationsekspert. Oplægget havde fokus på
god, afsenderorienteret kommunikation, og på hvad skolerne kan gøre i fællesskab og
individuelt i forhold til at sikre kommunikation og synliggørelse af pakkerne. Workshoppen
inspirerede skolerne til at gå sammen om et styrket samarbejde i forhold til afsætning af
uddannelsespakkerne.

Deltagerne på de to workshops var:
●
●
●
●

Jette Graversen, uddannelseskonsulent, Silkeborg Teknisk skole
Mariann Præstgaard, udviklingskonsulent, Hotel- og restaurantskolen, København
Trine Paulsen, Kold College
Anne Mette Brock Jensen, uddannelseskonsulent, Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes
Uddannelsessekretariat.

I kapitel fire indleder vi analysen med en klassisk antropologisk kortlægning og beskrivelse af
hverdagspraksis i de tre køkkentyper, hvor vi har afviklet feltarbejde. Kapitlet beskriver desuden
en arbejdsdag i kantinen, på hotellet og i restauranten.

4. Kortlægning af arbejdsopgaver
“Der er en anden stressfaktor i ‘a la carte’ end til selskaber. Portionerne er fx mindre, end når man
kører selskaber. Hele opbakningen er derfor anderledes, når man klargører til 200 kuverter. Til
gengæld ved man i selskabsregi, hvem der kommer, og hvad de skal have. Vi kan altså planlægge
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bedre. I ‘a la carte’ kan man kun have en formodning om antal af gæster, og hvad de bestiller. Der
er en større usikkerhedsfaktor, så man skal være hurtig omstillingsparat.” Citat, køkkenchef
De kvalitative, dybdegående interviews og observationsstudier har vist, at et køkken arbejder
meget forskelligt alt afhængig af, hvilke opgaver de skal løse i forhold til omfang af madfremstilling
og ikke mindst målgruppen af gæster, og hvorvidt virksomheden er en kantine, et hotel eller en
restaurant. Disse forhold har indflydelse på ledelsesstruktur og intern organisering i køkkenet.
Samtidig er der en række arbejdsopgaver, arbejdspraksisser og deraf afledte kompetencebehov,
der går igen på tværs af virksomhederne. I udviklingen af forslag til uddannelsespakker målrettet
FKB 2281 har Seismonaut analyseret fællesnævnerne på tværs af de forskellige køkkener, men
ønsker samtidig også at give læseren et indblik i de forskellige køkkeners arbejdsgange og
opgaver, som kendetegner henholdsvis kantinen, restauranten og hotellet som
køkkenarbejdsplads.
I det følgende udfoldes kortlægningen af arbejdsopgaver i de tre forskellige typer af køkkener.
Arbejdsopgaverne er definerende for den arbejdspraksis, der finder sted i køkkenet, lige så vel
som de er definerende for det kompetencebehov, som virksomhederne oplever. De tre cases er
idealtyper og udviklet på baggrund af det samlede feltarbejde i seks køkkener samt 17 kvalitative
interviews med ledere og medarbejdere, hvor vi har haft fokus på kortlægning af arbejdsopgaver
og praksisser.

4.1. En arbejdsdag i kantinen
En typisk arbejdsdag i kantinen starter klokken 6.30, hvor alle kokke, catere og
smørrebrødsjomfruer møder ind. Arbejdsopgaverne om morgenen er på forhånd klart
definerede mellem personalet. Ovnen og opvaskemaskinen startes op, der skal vaskes af
og laves egen kontrol. Derefter skal der stikkes brød ud, som skal bages, og dej sættes over
til næste dag. Imens bliver kaffeautomaterne fyldt op rundt omkring i virksomheden. Pålæg,
smør og marmelader gøres klar og anrettes i morgenbuffeten. Er der møder, hvor der er
bestilt forplejning, skal kantinen også gøre bestillingerne klar. Det kan enten være
morgenmad, kaffe, te eller sodavand, der er bestilt. Kantinepersonalet er også ansvarlige for
at køre maden og drikkevarer ud og dække op i de forskellige mødelokaler.
De første kantinegæster kommer klokken 7.30, hvor morgenbuffeten skal stå anrettet med
pålæg, brød og kaffe. Når morgenmaden står klar til gæsterne, sætter kantinepersonalet sig
ned over en kop kaffe og går igennem dagen; hvad skal de lave, hvad skal gøres klar til nu
og til i morgen, samt hvem har ansvaret for de forskellige retter. Det er også her, de
gennemgår indkøb og gennemgår menuen for ugerne, der kommer. Efter kaffen går
kantinepersonalet i gang med at gøre klar til frokost. Den ene kok har ansvaret for at
tilberede den varme og den lune ret, imens smørrebrødsjomfruen står for de kolde
anretninger. Kødpålægget bliver portionsanrettet i små skåle – på den måde reducerer
kantinen madspild. Madspild ligger kantinerne på sinde, og der arbejdes med det på
strategisk og praktisk plan. Køkkenchefen hjælper til i køkkenet, hvor der er brug for ham,
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samtidig med han er ansvarlig for lager, klargøring til næste dag og mødeopdækninger til
eftermiddagen.
Frokostrykket starter allerede klokken 10.30; det er produktionsmedarbejderne, som er
mødt ind klokken 6, der spiser frokost tidligt. Det næste ryk, funktionærerne, kommer
klokken 12. Buffeten skal i den periode hele tiden fyldes op, så der er nok pålæg, brød og
varme retter til alle. Er der bestilt forplejning til frokostmøder, skal der dækkes op til dem
enten i de store mødelokale i kantinen eller i de små mødelokaler i huset.
50 madpakker gøres klar i køkkenet, imens frokosten kører. De er til skifte- og natholdene,
der møder ind klokken to om natten. Madpakkerne og den færdigtilberedte mad skal
nedkøles i to timer, inden de må komme ud i automaterne, hvor medarbejderne kan købe
mad fra, når kantinen er lukket. Om fredagen fremstiller kantinen convenience-madkasser,
som medarbejderne kan købe og spise til aften med deres familier. Her skal kantinen
kombinere mersalg med hygiejneregler og udtænke en menu, som er familievenlig.
Kantinepersonalet spiser selv frokost klokken 13.00. Derefter går de igang med oprydning
og rengøring. Deres dag slutter klokken 15.00, hvor de har fremstillet 24 timers madforbrug
til virksomhedens personale.

4.2. En arbejdsdag i frokostrestauranten
En typisk dag i en a la carte-restaurant starter klokken 7:30, hvor der mødes ind til
morgensamling. Dagens opgaver gennemgås inden opbakning og klargøring til frokost- og
aftenservice starter. Arbejdsopgaverne i køkkenet er organiserede ud fra lister, der er
udfærdigede dagen forinden. Listerne fungerer som huskelister både i forhold til faste
opgaver og ad hoc-opgaver for at sikre, lager og depot ikke løber tør for frikadeller eller
bouillon.
Visse opgaver er en fast del af formiddagens repertoire; fx skal der hakkes og snittes
grøntsager og pynt til det kolde køkken. Der skal også skæres og smøres brød, og pynt
som skovsyre og spirer skal vaskes. I det varme køkken skal rødspætter gøres klar til
servering; de skal renses for derefter at blive vendt i æg og rasp. Der er fokus på de friske
råvarer, men samtidig skal så meget som muligt af maden klargøres og opbakkes, så
service kan gå smertefrit og hurtigst muligt, når først gæsterne begynder at komme. Det er
vigtigt, at det, at det varme køkken får koordineret med det kolde køkken, så køkkenet
sikrer, at bestillingerne kommer ud samtidig og gæsterne ved samme bord får deres mad
sammen.
Klokken 11.00 er der status, hvor der spises frokost sammen inden service starter klokken
11.30. Arbejdet med at drive et a la carte-køkken kræver god organisering, ledelse og
overblik. Service kører til klokken 15.00, hvor køkkenet lukker. Så påbegyndes oprydning,
opvask og rengøring af køkkenet, inden den sidste opbakning og klargøring til
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aftenserveringen påbegyndes. Listen til næste dag samles der op på, inden holdet går hjem,
enten kl 16.00, eller når aftenservice er kørt.

4.3. En arbejdsdag på hotellet
I hotelkøkkenet står gryder og pander i kortere tid uberørt grundet den større palette af
madfremstillingsopgaver, som køkkenet skal varetage. Af denne grund er køkkenet både
større og har en større samt mere varieret sammensætning af medarbejdere. Køkkenchefen
sammensætter sit team som et fodboldhold, hvor der både er plads til kreativitet og leg,
samtidig med der skal være nogle strukturerede personligheder, der formår at samle
boldene op igen.
Forberedelserne til dagen starter ved 1-2-tiden om natten, hvor bager og konditor går i
gang med at bage brød og kager. Morgenholdet starter arbejdet klokken 6.00, hvor der skal
gøres klar til morgenbuffetten, som serveres fra klokken 7.00, samt frokost. Køkkenet
arbejder efter deadlines, hvor det er vigtigt, at frokosttallerkenservering er klar til 100
konferencedeltagere, samtidig med at frokostbuffeten til hotellets andre gæster står klar og
a la carte-restauranten prompte kan tage imod bestillinger.
Morgenholdet arbejder fra 6.00 til 16.00, mens aftenholdet møder klokken 14.00 for at
arbejde til midnat. Derudover er der a la carte-køkkenet som møder ind midt på dagen for at
begynde klargøring og opbakning. Der er flere hold, som arbejder samtidigt, men på
forskellige opgaver og med vidt forskellige menuer som produkt. Organiseringen i køkkenet
og strukturen af arbejdsopgaverne er derfor i centrum.
Kokke, catere og smørrebrødsjomfruer ved præcist, hvilke opgaver de skal løfte, så
opbakning og klargøring forløber planmæssigt. Derefter arbejder kokkene i det kolde og
varme køkken tæt sammen, da de hele tiden skal vide, hvor langt de andre er i
madfremstillingen, så serveringen kan forløbe planmæssigt uden kød, fisk og sovs bliver
koldt. Forberedelse er vigtigt nøgleord i disse storkøkkener, så det kølige overblik bevares,
og mad kommer ud til tiden.
Specielt tallerkenserveringerne til større selskaber er vigtige. Her er et helt orkester af
mandskab involveret i at få madmusikken til at spille, når der skal serveres: Al maden
klargøres præcist til tiden, tjenere står klar til at tage tallerkenerne, og først der, når tjenerne
er helt klar til at køre service, går otte kokke i gang med anretningen af otte tallerkener. Hver
kok har en rolle: En anretter kød, en anden sovs, en er ansvarlig for kartofler, en anden
grønt, og de sidste står for pynt. En kok eller køkkenchef orkestrerer hele processen, som
foregår i stilhed og kræver ledelsestalent og overblik. Tallerkenerne tages af tjenerne, og
næste række af tallerkener gøres klar. Som regel ved kokkene på forhånd, hvis der er
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vegetarer, veganere eller gæster med allergi i selskabet, men de kan som i a la
carte-restauranten komme ud for, at det ikke er forudbestilt og så skal kokkene tænke
hurtigt og trylle et special måltid frem, der samtidig supplerer og er på niveau den øvrige
menu.
Dagen afslutter med oprydning og rengøring, så alt er klar til næste dag, hvor
morgenbuffetten skal serveres for de overnattende gæster, nye selskaber og serveringer
skal afvikles, og a la carte-køkkenet skal stå klar til at modtage ordre fra restauranten.

5. Hvilke typer kompetencer efterspørger
virksomhederne
“Der, hvor branchen er udfordret, er, at det er en branche, som er svær at modernisere. Det er et
hårdt fysisk arbejde, gulerødderne skal stadig skrælles, og det er stresset. Det er hårdt at håndtere
det pres og så geare ned igen. Man skal som leder være god til at planlægge, og den enkelte
medarbejder skal være god til at fokusere på sine opgaver.” Citat, HR chef.
Nogle af de kortlagte kompetencebehov er meget nichebetonede og optræder få gange i
materialet, mens andre går igen og tegner et tydeligt mønster på tværs af virksomheder. Analysen
har til formål at udvikle uddannelsespakker i AMU-regi, hvilket stiller krav om at
kompetencebehovet skal være bredt forankret i virksomhederne.
De tematiske spor, der viser sig meget tydeligt på tværs af materialet, og som har en stor
volumen, er:
5.1.
5.2.
5.3.

Madfremstilling til nye og eksisterende kunder
Bæredygtighed og madspild
Ledelse af medarbejdere

I det følgende udfolder vi virksomhedernes kompetencebehov i relation til efteruddannelse.

5.1. Madfremstilling til nye og eksisterende kunder
Madfremstilling er gastronomernes kerneopgave. Det er her, deres stolthed ligger, og det er her,
de ønsker at præstere det ypperste hver gang.
Hvad det ypperste dækker over, afhænger af virksomhedens vision, og hvilke gæster de ønsker at
tiltrække.
“Madmæssigt er vi i den tunge ende. 78% er faglærte hos os. Vi har stærke madholdninger, og vi
har fokus på økologi, mere grønt og vegetarisk. Vi er meget fremme i skoene i det, vi laver” Citat,
HR-chef
Kerneopgaven og -oplevelsen, som handler om at lave god mad – nogle steder endda sublim
mad – er det, ledere og medarbejdere vægter højest, da det er deres fornemmeste værditilbud og
eksistensberettigelse. Gæsternes, kundernes og kantinebrugernes præferencer og behov udvikler
sig hele tiden, hvilket skærper kravene til kokkene, caterne og smørrebrødsjomfruerne i forhold til
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at kunne imødekomme behovene. I nogle af de interviewede virksomheder imødekommes
behovet ved, at kokkene hele tiden er på tæerne og rykker med den seneste gastronomiske
udvikling og nytænkning, og i andre virksomheder handler det mere om at levere den samme vare
til samme kvalitet, som kunden forventer:
“Hvis jeg kommer herned og får en lammefrikadelle, så skal jeg kunne komme ned og få den
samme en måned senere. Den skal smage ens”. Citat, kok og leder.
Kokkene italesætter gæsternes behov, deres ønsker og præferencer som udgangspunkt for deres
arbejde og de menuer og retter, som de sætter på kortet. Det kræver et indgående kendskab til
de gæster, der kommer, såvel som det kræver en grundlæggende lyst og evne til at agere agilt,
når der træder nye gæster ind af døren, som fx er vegetarer, veganere eller allergikere. Alle de
interviewede virksomheder oplever en øget forekomst af gæster, der er vegetarer, har allergier
eller behov, som resulterer i, at maden skal tilpasses og justeres. Nogle gange ved de det på
forhånd (fx i forbindelse med selskaber), og andre gange skal de kunne fremtrylle en vegetarret på
stedet.
Vi vil i det følgende udfolde kompetencebehovet inden for madfremstilling til gæster med særlige
behov.

5.1.1. Madfremstilling til gæster med allergier og særlige behov
“Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle lave, hvis jeg kun skulle lave vegetarmad til brugerne af
kantinen. Vejen til mere grønt er ikke nem.” Citat, køkkenchef
“Vi har et bredt kort, hvor alle kan være med. Bortset fra vegetarer og veganere. Der er vi lidt på
bar bund, men der skal de jo så gå et andet sted hen.” Citat, leder
En af de største udfordringer og deraf afledt kompetencebehov, som analysen viser, er, når der
skal laves måltider til gæster med særlige behov. Det kan fx være vegetarer og gæster på særlige
diæter grundet allergi, kultur eller religion. Vegetarer, veganere og allergikere er de målgrupper,
der volder størst udfordringer og der, hvor de interviewede ledere og medarbejdere på tværs har
et fælles erkendt kompetencebehov. Udviklingen går hurtigt, og kokkene oplever ikke, at den
viden, de fik på grunduddannelsen, er dyb nok til at imødekomme behovet.
“Kokkeuddannelsen kommer ikke ret godt i dybden med de forskellige allergener. Procentdelen af
gæster, som har former for allergener og specialkost er voldsomt stigende, så det er et sted, hvor
vi bør sætte ind. Vi har haft et kursus, hvor vi lavede vores eget opslagsværk, hvor vi kunne slå op
ift. fødevarer; hvad man må bruge og ikke bruge ift. de forskellige allergier”, Citat, køkkenchef
“Kunderne forventer, at vi ved, hvad specialkosterne betyder. Men vi er jo ikke diætister. Vi kan slå
det op på nettet. Men vi kender jo ikke e-numre fx.” Citat, køkkenchef
Hvor der tidligere var en tendens til, at vegetarer og veganere opsøgte vegetarrestauranter, er der
nu en forventning om, at også almindelige restauranter kan orkestrere at lave den type mad.
Analysen viser, at gæster med allergier og særlige behov, der tidligere var et særsyn på
restauranterne og i kantinerne, i dag er en del af dagligdagen og dermed også et behov,
virksomhederne i stigende grad er nødt til at imødekomme:
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“Sådan er det også med vores hønsesalat: Den er laktosefri, og det skal vi kunne sige til gæsterne,
hvis de spørger. Så nytter det ikke noget, at man har puttet lidt creme fraiche i. Før kunne man
godt lege lidt med det, men idag er der så mange allergikere.” Citat, køkkenleder.
Igen er det gæsternes behov, der ændrer sig, og det er vigtigt, at virksomhederne er proaktive i at
imødekomme behovene, hvis gæsterne skal have en god oplevelse og ønske at komme igen. Det
kræver altså, at kokkene har et proaktivt mindset i forhold til at imødekomme de nye målgruppers
behov og ønsker til maden og i det hele taget agere agilt og dynamisk i forhold til gæsternes
forespørgsler.
“Specialkosten er meget afhængig holdet af gæster. Et stort hold af fagforeningsmænd har ikke
noget behov for specialkost, men på et hold fra Amnesty International kan vi lave 50
specialkuverter ud af 350 mennesker.” Citat, køkkenchef.
En anden tendens, der bakker op om det stigende behov for viden om vegetarer, veganere og
specialkost, er, at gæster er tilvalgte vegetarer den ene dag og glutenallergikere den næste dag.
Det stiller krav til, at gastronomerne kan trylle spændende vegetarretter frem – også selvom der
ikke er vegetarretter på menuen.
For at opsummere de kompetencer, som virksomhederne efterspørger under
madfremstilling til gæster med særlige behov:
●
●
●

Mad til vegetarer & veganere. Inspiration til at kunne lave mad til vegetarer og
veganere. Både i forhold til menuplanlægning, selskaber og a la carte.
Mad til gæster med allergier. Inspiration til at kunne lave mad til gæster med
allergier som fx nøddeallergi, glutenallergi, mælkeallergi m.fl.
Specialdiæter under hensyntagen til kultur og religion. Inspiration til at kunne
lave mad under hensyntagen til kulturelle eller religiøse overbevisninger.

Kompetencebehovet er stigende, og flere af de interviewede virksomheder vil prioritere
opkvalificering af deres medarbejdere for at kunne imødekomme behovet i fremtiden.
Virksomhederne er meget bevidste om den udfordring, som de har med at imødekomme
vegetarernes og gæster med allergiers behov, og det er derfor også et af de mest udtalte og
italesatte kompetencebehov, som de står overfor nu og i fremtiden. Et øget fokus på
efteruddannelse indenfor det felt vil gøre virksomhederne i stand til at have en langt mere proaktiv
og imødekommende rolle overfor gæster og selskaber, hvor særlige behov er udtalte.

5.1.2. Takeout-mad i kantine og restaurant
“Der er kommet fokus på convenience. Man kan få madpakker med hjem, fordi man ikke har tid til
at lave mad. Folk begynder at købe rugbrød på arbejdspladsen. Alt sådan noget mersalg, der gør
det lettere for brugerne i kantinen.” Citat, køkkenchef.
Særligt kantinerne oplever en stigende efterspørgsel på takeout-mad. Det kan være kantinens
kernebrugere, der er på farten en dag og derfor skal have sandwich og snacks med, eller det kan
være – som i stigende omfang gør sig gældende – kantinens kernebrugere, der får mulighed for at
bestille mad med hjem efter arbejde. Det udgør et spirende arbejdsområde og mulighed for
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mersalg i landets kantiner, der samtidig understøtter en stigende tendens til, at danskerne gerne
vil outsource madlavningen for at have tid til andre ting. Kantinerne mærker også den tendens, og
der er stor efterspørgsel på fredagsmadkasser, som man kan tage med hjem til familien efter en
endt arbejdsuge.
De nye produkter skaber et nyt kompetencebehov, der på den ene side handler om de nye
brugere og deres behov. Familier, der er de typiske aftagere af fredagskasserne, har andre
forventninger og behov til maden end de traditionelle kantinegæster. Det kræver, at kokkene og
smørrebrødsjomfruerne kan lave mad til helt nye målgrupper samtidig med, at de skal lave mad til
kernemålgruppen kantinegæsterne.
“Der er nogle andre ting, som skal i spil, når man laver madkasser. Det er mere a la carte-agtigt.
Man pakker mad, og det stiller nogle krav til levnedsmiddelkontrol. Men også i forhold til børnene,
hvis de ikke gider spise det, så kommer de jo ikke igen. Så det skal være familievenligt, så der er
en masse, der skal tænkes ind i det. Det er blevet mere komplekst” Citat, køkkenchef.
Enkelte af restauranterne har også behov for at tilbyde takeout-mad til gæsterne – både i form af
en egentlig takeaway-afdeling, men også i form af snacks og sandwiches til hotel- og
konferencegæster samt picnickurve. Men derudover er det aktuelt primært kantinerne, der har
dette behov.
Opsummering af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger inden for takeout-mad
i kantine og restaurant:
●
●
●

Convenience og emballage i kantiner (takeout). Pakketering og emballering af
takeout-mad i kantiner og restauranter.
Regler og retningslinjer for nedkøling og opvarmning: Hvilke regler medfølger der
i forhold til nedkøling og opvarmning af takeout-mad?
Udvikling af produkter til nye kantinemålgrupper: Udvikling af produkter til
kantinens primære brugere, der tager aftensmad med hjem til familien.

Kompetencebehovet er stigende, og flere af de interviewede virksomheder vil prioritere
opkvalificering af deres medarbejdere for at kunne imødekomme behovet i fremtiden. Særligt
kantinerne mærker det øgede behov fra deres kantinegæster og arbejder allerede innovativt med
at imødekomme behovet, men vil gerne gøre mere.

5.1.3. Produktudvikling og tjenerfærdigheder
Flere af de yngre og mindre erfarne kokke nævner redskaber til produktudvikling som et område,
hvor de ikke er så stærke. Typisk foregår produktudvikling ved, at der bestilles nye varer hjem,
som køkkenet skal gøre noget nyt og anderledes med, eller køkkenchefen får en idé, der skal
testes. Andre steder er det op til den enkelte kok, om vedkommende ønsker at teste nye ideer af:
“Det der med at lære nye teknikker, det skal de selv sørge for. Hvis de har lyst til at prøve noget
nyt, skal vi nok bestille det hjem. Hvis de er engagerede kan de få lov til mange ting” Citat,
souschef.
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Flere af lederne nævner, at de inddrager deres kokke, når de skal udvikle nyt, men det er lederne,
der er faciliterende på processen:
“Jeg inddrager medarbejdere, når vi skal udvikle vores nye frokostbuffet; de er med til udvikle
retter og opskrifter ud fra forskellige ideer. Så de har mulighed for at have indflydelse på det.”
Citat, køkkenchef.
Innovation og udvikling er ofte knyttet til den konkrete menusammensætning, mere end der er tale
om, at virksomhederne innoverer på helt nye produkter og koncepter. Graden af innovation og
udvikling hænger tæt sammen med, hvor høj faglighed der er i den enkelte virksomhed. High
end-restauranterne og de kvalitetsbevidste kantiner vægter generelt produktudvikling og
innovation højt, men det er ikke alle medarbejdere, der har redskaberne til at kunne understøtte
og sikre produktudvikling.
Et andet nichebehov som har vist sig i interviewene med kokkene, har været ønsket om at lære
mere om vin og drikkevarer samt gæstedialog- og kontakt. Kort sagt: En basal indføring i
tjenerens verden for de kokke, der synes, at den mere udadvendte gæstekontakt er motiverende.
“Vi står jo lidt og gemmer os i køkkenet, og den respons, tjenerne får, får vi ikke rigtig i køkkenet.
Man kan godt blive glad for, at man selv går derind i kokketøj, men det sker ikke så tit, da vi ikke
har så meget tid til det.” Citat, kok.
Kantinerne har modsat kokkene i restauranterne meget kontakt med kantinegæsterne og oplever,
at der er kontant afregning med det samme, hvis de serverer noget, som kantinegæsterne ikke er
tilfredse med. Kantinekokkene er derfor meget bevidste om, hvordan de påvirker gæsterne med
deres mad i kantinen:
“Hvordan gør man gæsterne tilfredse hver dag? Der er kontant afregning: Gæsterne fortæller en,
hvad der er i orden med det samme. Så den største udfordring her er gæsten. Ikke madmæssigt
men selve gæsten. Vi har jo meget gæstekontakt.” Citat, kok.
Den mere organisatoriske forståelse, som fx tjenere og receptionister har for gæsternes behov
udover maden, nævnes også som væsentlig for særligt de større virksomheder, der kører store
selskaber og konferencer:
“Når man er på et konferencested, så er maden selvfølgelig vigtig, men for vores gæster er det
ligeså vigtigt, at man overholder et klokkeslæt, for hvis de har fået en foredragsholder fløjet ind fra
New York, så bliver han ikke en halv time forsinket, fordi maden ikke er færdig. Vores kokke skal
have en forståelse af, at det er vigtigt, og at de hjælper med på den anden side af væggen.” Citat,
Direktør.
Det handler om, at tjenere og receptionister typisk har et andet overblik over hele virksomhedens
aktiviteter, som ikke alle kokke har.

5.1.4. Køkkenets tavse viden
Alle interviewene viser, at det gode køkkenarbejde beror på en velovervejet organisering af alles
kompetencer og evnen til at italesætte arbejdsopgaver og praksisser på en måde, så alle
medarbejdere ved, hvad de skal. De erfarne kokke har en masse viden, som de dagligt trækker
på, og som de gode ledere og rollemodeller er gode til at dele. Det kan fx være, hvordan man
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laver lister til varebestillinger, eller hvordan man bedst sikrer sammenhæng mellem det varme og
det kolde køkken. I andre køkkener er den viden meget usynlig, og det gør det svært for de yngre
kokke at bidrage og udføre deres arbejde på en måde, som de selv er tilfredse med, og hvor de
samtidig oplever, at de lever op til arbejdsgiverens forventninger.

Opsummering af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger indenfor
produktudvikling, organisering og tjener færdigheder:
Produktudvikling (inspiration, udvikling). Redskaber til, hvordan man i egen
virksomhed kan facilitere produktudvikling og innovation.
Forståelse for organisering af arbejdet i køkkenet og restauranten. Praksis og
arbejdsopgaver i et køkken er ofte noget, der gøres og ikke noget, der italesættes.
Behov for viden og kendskab til organisering af det gode køkkenarbejde fx gennem
Train the trainers.
Tjener skills (viden, nørderi). Viden om drikkevarer og vin samt tjenerens domæner
udi oplevelser og gæstekontakt.

●
●

●

Kompetencebehovet er mere nichebetonet og kommer særligt fra medarbejderne selv. Lederne
forudsætter, at deres medarbejdere kan understøtte inspiration og udvikling i virksomheden
gennem lederens inddragelse og involvering. Udfordringen er, at det kan være svært for en
medarbejder at prioritere udvikling, hvis der ikke er tid, eller vedkommende ikke har redskaberne
til at arbejde udviklingsorienteret. Samtidig gælder, at graden af udvikling og innovation er stærkt
knyttet til, hvor high end-restauranten eller kantinen er.

5.1.4. Opsummering: Madfremstilling alle behov
I oversigten nedenfor ses en opsummering af de vigtigste kompetencebehov i kapitlet
madfremstilling.
●
●
●
●

●
●

Mad til vegetarer og veganere. Inspiration til at kunne lave mad til vegetarer og
veganere. Både i forhold til menuplanlægning, selskaber og a la carte.
Mad til gæster med allergier. Inspiration til at kunne lave mad til gæster med
allergier som fx nøddeallergi, glutenallergi, mælkeallergi mm.
Specialdiæter under hensyntagen til kultur og religion. Inspiration til at kunne
lave mad under hensyntagen til kulturelle eller religiøse overbevisninger.
Convenience og emballage i kantiner (takeout). Pakketering og emballering af
takeout-mad i kantiner og restauranter. Regler og retningslinjer for nedkøling og
opvarmning.
Udvikling af produkter til nye kantinemålgrupper. Udvikling af produkter til
kantinens primære brugere, der tager aftensmad med hjem til familien.
Tjener færdigheder (viden, nørderi): Viden om drikkevarer og vin samt tjenerens
domæner udi oplevelser og gæstekontakt.
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●

Produktudvikling (inspiration, udvikling): Redskaber til, hvordan man i egen
virksomhed kan facilitere produktudvikling og innovation.
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5.2. Bæredygtighed og madspild
“Sundhedsstyrelsens tiltag med at reducere madspild og kød pr. person pr. uge (600 gr. pr. uge)
gør, at vi skal være mere kreative fx lave indbydende salater og vegetarretter, hvor man reducerer
kødet. Det bliver den næste store udfordring inden for kantinebranchen.” Citat, køkkenchef.
Reduktion af kød og madspild er højt på dagsordenen i flere af virksomhederne. Reduktion af kød
gør sig i særlig grad gældende i kantinerne, der ofte har strategiske visioner og mål, som de skal
leve op til, som citatet ovenfor illustrerer. Ledere og medarbejdere efterspørger inspiration til,
hvilke substitutter der kan anvendes, og hvordan man kan påvirke restaurant- og kantinegæsterne
til at spise mindre kød. Konkret efterspørges viden om, hvilke retter der kan laves uden kød, og
hvordan man kan anrette salater og vegetarmad, så det ser indbydende ud. Her nævnes
kantinernes målgrupper også som en udfordring, de skal forholde sig til, da der er forskel på at
servere kødreducerende mad for lagermedarbejdere, hvis arbejde er fysisk, og funktionærer, der
har kontorarbejde. I nogle af kantinerne har de forskellige målgrupper, der spiser i samme kantine,
og her kan det være en udfordring at lave mad, som rammer flere målgrupper, hvis man samtidig
også skal have øje for at reducere kødindholdet og ikke smide mad ud.
“Madspild er en stor del af vores arbejde. Det er ikke nemt at arbejde med. Man kan gøre
forskellige ting fx flyers på bordene, hvor der står, hvor meget CO2, kød udleder, og vi registrerer,
hvor meget mad vi smider ud. Men det er ikke bare sådan at arbejde med madspild.” Citat, kok og
leder.
Interviewpersonerne efterspørger inspiration og konkrete redskaber til, hvordan de hele tiden kan
arbejde med at reducere madspild. Det kan være genanvendelse af skræl eller portionering af
mad på buffeten eller helt nye metoder, som interviewpersonerne slet ikke er bekendte med.
“Her i kantinen indførte man portionering af pålæg for fire år siden for at reducere madspild. Vi har
mindre mad ude af gangen, så vi ikke skal smide et helt fad med rullepølse ud.” Citat, kok og
leder.
Kompetencebehovet handler også om at imødekomme virksomhedens overordnede målsætning
om at reducere i kødforbruget og samtidig lave mad til en gruppe kantinegæster, der ikke bryder
sig om fisk og grøntsager. Det kræver sin kok og en masse inspiration og kreativitet i det daglige.
Kompetencebehovet inden for bæredygtighed og madspild er stærkt og også et behov, som flere
af de interviewede virksomheder forventer at sende medarbejdere på efteruddannelse i eller
arbejde mere strategisk med i fremtiden. Særligt kantinerne er meget bevidste og arbejder
allerede med at reducere deres kødforbrug og madspild gennem målopfyldelse.
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5.2.1. Opsummering: Bæredygtighed og madspild
I oversigten nedenfor ses en opsummering af de vigtigste kompetencebehov i kapitlet
bæredygtighed og madspild.
●
●
●
●
●

Bæredygtighed i køkkenet. Hvad vil det sige at arbejde med bæredygtighed i
køkkenet lige fra indkøb til affaldshåndtering?
Det økologiske køkken. Hvordan kan virksomhederne arbejde med økologi og brug
af årstidens råvarer?
Madspild. Hvordan kan køkkenet arbejde strategisk, økonomisk og praktisk med
madspild?
Reduktion af kød. Inspiration til, hvordan man kan reducere kød i køkkenet med
smagen i centrum.
Erstatning med grøntsager og fokus på det grønne køkken. Fokus på, hvordan
man kan bruge grøntsager og andre råvarer som substitut for kød.

5.3. Ledelse
“Når jeg pacer, tager jeg fat i folk og siger: Du står stille, hvad vil du? Jeg ved, at du kan mere end
det her, og så sætter vi os ned og tager en snak om det.” Citat, køkkenchef.
Ledelse af gastronomer er lig med situeret ledelse, der skal tage et stærkt udgangspunkt i både
virksomhedens vision og mål, men også i den enkelte medarbejder, da de skal være med til at
bane vejen til målet. Som oftest er god ledelse lig med gode køkkener, hvor der er en god balance
mellem travlhed og ro, og hvor kommunikation og samarbejde i teams og med andre faggrupper
er af høj prioritet. Af samme årsag er ledelse vigtigt og et af de kompetencebehov, der går igen i
alle interviews med både ledere og medarbejdere på tværs af de interviewede restauranter,
hoteller og kantiner.
Ledelse kan volde udfordringer, idet de færreste af lederne har en uddannelse i ledelse – til trods
for at flere af de interviewede ledere og deres mellemledere bruger meget af deres tid på ledelse
og administration og mindre tid på egentlig madfremstilling:
“60-70% af mine arbejdsopgaver er administrative, men noget af det administrative kan godt
foregå i køkkenet.” Citat, køkkenchef.
Til trods for at lederne bruger meget tid på administration og ledelse, er det ikke altid, der følger
en formel lederuddannelse eller kompetenceløft med det nye ansvar:
“Jeg er udlært kok, men selvlært i lederstillingen. Den typiske vej i det her fag er, at man er
faguddannet og arbejder sig op i forskellige stillinger.” Citat, køkkenchef.
Den typiske leder er selvlært og praktiserer ledelse med udgangspunkt i intuition og erfaringer.
Analysen viser, at lederkurser er godt givet ud og understøtter den ny leder:
“Det har været rigtig godt at være på lederkursus. Det har været godt at lære at tackle forskellige
situationer og forstå psykologien ift. medarbejderne.” Citat, leder.
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“Jeg er uddannet kok, og det er det, jeg havde af uddannelse til at starte med. Og så har jeg
afsluttet en 3-årig akademilederuddannelse. Det var rigtig spændende at få sat ledelsesteorier på
nogle ting [...] Det har absolut været positivt og noget, der har udviklet mig meget over de tre år,
det har stået på.” Citat, køkkenchef.
De interviewede ledere, der har været på kursus, oplever at have fået konkrete redskaber, der
understøtter deres ledelsespraksis og giver dem værktøjer til at agere i en travl hverdag med
mange medarbejdere med forskellige fagprofiler og personligheder. Det kortlagte
kompetencebehov handler særligt om ledelse af forskellige medarbejdere, hvor ledelsen skal
være situeret og tage udgangspunkt i den enkelte. Dertil efterspørger interviewpersonerne,
kompetencer i praktisk konflikthåndtering og kommunikation særligt med henblik på at dæmpe
konflikter frem for at eskalere dem.
Som de tre cases i kapitel fire beskriver, er lederens evne til at projektlede og organisere det
daglige arbejde ydermere vigtigt i de virksomheder, der spænder over flere køkkenafdelinger, har
konferencefaciliteter og kører selskaber. Udover projektledelse, organisering og ledelse af
medarbejdere handler kompetencebehovet også om, hvordan man som leder er en god
rollemodel, der formår at skabe en god hverdag og atmosfære i et køkken, der i perioder er
præget af travlhed og stress. Den gode leder er med andre ord en leder, der kan gå forrest og
skabe en god atmosfære i køkkenet, som smitter af på det øvrige køkkenpersonale. Men det må
også gerne være en leder, der kan sikre at køkkenet, når de opstillede mål for reduktion af kød og
madspild ved at gennemføre aktiviteter og tiltag, der kan sikre dette.
Det er særligt de større virksomheder samt kantinerne, der har fokus på, at nye ledere helst skal
på lederkursus for at ruste dem til den ny rolle. Men ikke alle nye ledere er interesserede i at
komme afsted, og i sidste ende er det op til medarbejderne selv, om de vil afsted. Analysen viser
og underbygger dermed tidligere analyser, at der i målgruppen fortsat er fordomme om
efteruddannelse som noget kedeligt og teoretisk og inden for ledelse ofte langvarigt. Af samme
årsag er der et behov for at understøtte de formelle og uformelle ledere, der blot skal have et sæt
basiskompetencer og redskaber, der kan understøtte deres ny lederrolle bedst muligt.
Kompetencebehovet inden for ledelse er tydeligt, og her understøtter analysen tidligere analyser
inden for feltet1. Kun enkelte af de interviewede virksomheder arbejder strategisk og systematisk
med at opkvalificere deres ledere. Typisk er det (større) virksomheder, der har en god relation til
en af skolerne, der udbyder den grundlæggende lederuddannelse, og som har gode erfaringer
med at sende deres ledere på kursus, da de oplever at det gør en forskel, og de får dygtigere
ledere ud af det.

5.3.1. Opsummering: Ledelse
I oversigten nedenfor ses en opsummering af de vigtigste kompetencebehov i kapitlet ledelse.
●

●

1

Gode kulturvaner og lederen som den gode rollemodel. Hvad vil det sige at være
en god rollemodel, og hvordan kan man som leder videregive gode vaner til sit team,
som smitter af i hele køkkenet?
Trivsel for medarbejdere i spændingsfelter: Hvordan skaber lederen et miljø, der
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●
●

●

tager højde for de stressede perioder, men samtidig formår at få medarbejderne ud
af det røde felt, når maden er kørt?
Praktisk konflikthåndtering: Redskaber til hverdagens konflikthåndtering, og
hvordan de bedst løses.
Sundhedspolitik (nudging) og kostsammensætning: Hvordan kan lederen
efterleve virksomhedens sundhedspolitikker og fremme en sundere koststil blandt
virksomhedens gæster?
Kommunikation: Hvordan kan god kommunikation bidrage positivt i stressede
situationer og være med til at afhjælpe konflikter i køkkenet?

6. Virksomhedernes ønsker til kurser og forløb
“Jeg har ikke været tilhænger af kurser, fordi jeg har haft et problem med formatet [...] Hvis jeg skal
på kursus, vil jeg vide, at jeg får lige nøjagtigt det, som jeg skal have. Det skal være skræddersyet
til mig.” Citat, køkkenchef.
Analysen bekræfter og underbygger tidligere analyser2, der viser, at virksomhedernes ledere
efterspørger skræddersyede kurser og forløb, der tager udgangspunkt i virksomhedens
virkelighed og medarbejderes konkrete behov. Dertil handler ledernes behov om, at deres
medarbejdere skal være på niveau og i øjenhøjde med de andre kursister, da man nødigt vil
tynges af kursister, der er på et lavere niveau. Desuden handler det for lederne om en meget
grundlæggende cost/benefit-analyse: Er det gavnligt eller ej at sende medarbejderne på
efteruddannelse? Hvis ikke lederne oplever, at medarbejderne kommer hjem med et godt udbytte,
bruger de aldrig pågældende leverandør eller skole igen. Den faglige stolthed skal styrkes,
supporteres, udvikles, inspireres, men også gerne udfordres. Hvis det sker, kommer
virksomhederne gerne igen og er gode ambassadører for det pågældende kursus eller forløb.
De af de interviewede virksomheder, der bruger efteruddannelse, er meget strategiske med, hvilke
kurser der prioriteres. En chocolatieruddannelse kan således først bevilges efter, at køkkenchef
og de udvalgte konditorer selv har afprøvet processen med de fyldte chokolader i eget køkken –
simpelthen for på forhånd at afklare om det er realistisk for køkkenet selv at lave de fyldte
chokolader. Pointen er klar: Der skal ikke prioriteres tid og penge på efteruddannelse, som ikke
kan komme virksomheden til gode efter endt kursusforløb; så hellere bruge tiden og pengene på
noget andet.
Interviews med både ledere og medarbejdere viser med ganske få undtagelser, at lederne mener,
at ønsket om efteruddannelse bør komme fra medarbejderne selv:
“Jeg kommer fx ikke ud og giver kursus til folk, men hvis folk ønsker at komme til kursus med
fagligt formål, så støtter vi generelt op om det.” Citat, køkkenchef.
“Det er ikke, fordi jeg lægger ti sedler med kurser, de kan komme på. Men MUS med
medarbejdere, hvor de efterspørger efteruddannelse, så skyder jeg bolden tilbage til
2

Se fx Kortlægning og analyse af kæde- og konceptrestauranter med takeaway inden for fastfood og brasserie (2017)
Analyse af kompetencebehovet indenfor madfremstilling, maj 2017

25

medarbejderen om, at de skal finde noget, som de synes er relevant og interessant.” Citat,
køkkenchef.
På den måde bliver bolden lagt over til medarbejderne, hvor resultatet er, at ganske få
medarbejdere modtager den efteruddannelse, de faktisk ifølge deres overenskomst er berettiget
til – eller måske set i lyset af deres kompetencebehov har brug for for løbende at holde sig
attraktive og opkvalificerede på jobmarkedet. Dette sker til trods for, at enkelte af virksomhederne
har øremærket midler til formålet, som de ikke får brugt:
“Hvert år sætter vores direktør penge af til efteruddannelse, men de er ikke blevet brugt, fordi
efterspørgslen er så lav.” Citat, direktør.
Medarbejderinterviewene viser, at medarbejderne har meget lidt viden om efteruddannelse og de
muligheder, de har, og derfor er det meget sjældent, at et ønske om opkvalificering kommer fra
medarbejderen selv. Den pointe udfoldes i det følgende afsnit.

7. Hvilke typer kompetencer efterspørger
medarbejderne?
Generelt set viser interviewene med medarbejdere (hvilket bakkes op af lederinterviewene), at
medarbejderne ikke efterspørger efteruddannelse. Medarbejderne er mindre strategiske og har
mere fokus på det faglige indhold, og ønsket om at komme hjem med konkret inspiration, der kan
omsættes i egen virksomhed, er stor. Samtidig er det de færreste af de interviewede
medarbejdere, der har stor erfaring med at tage kurser, hvilket også resulterer i, at lederne oplever
en lav efterspørgsel på efteruddannelse blandt medarbejderne.
“I huset generelt arbejder vi på mellemleder- og lederniveau med udvikling og oplæring, men med
fokus på ledelsesværktøjer og kommunikation ift. at blive bedre til vores ledelsesstil. Men vi bruger
ikke efteruddannelse ift. trends og tendenser. Jeg oplever ikke, at de (medarbejderne, red.)
kommer og siger: Bare vi var bedre til et eller andet.” Citat, køkkenchef.
Medarbejderne efterspørger inspiration til at understøtte og udvikle deres arbejde med
gastronomi. Behovene kan gå på madlavning til vegetarer og gæster med særlige behov. Eller
mere overordnet inspiration til gastronomisk nytænkning inden for madfremstilling og anretning.
“Du kan gøre lige præcist det, du vil med den her kartoffel, bare du ender med det her resultat.”
Citat, kok.
Interviewrunden blandt både ledere og medarbejdere viser, at det typisk er de mest proaktive
medarbejdere, der aktivt efterspørger efteruddannelse. Der findes en stor gruppe, der slet ikke
efteruddannes og heller ikke har lysten eller viljen til at komme afsted:
“Det er jo ikke dem med flest faglige udfordringer, der ønsker ny viden. De går mere og pakker sig
lidt ind og kigger ned i bordet, hvis man nævner det. Interesse og ønsker kommer fra dem, som
gerne vil udvide deres horisont.” Citat, køkkenchef.
En af barriererne er, at medarbejderne ganske enkelt ikke er bekendte med fænomenet
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efteruddannelse og typisk sker deres faglige udvikling og opkvalificering gennem jobskifte eller
rotation i forhold til arbejdsopgaver i køkkenet.
Konklusionen på tværs af datamaterialet er tydelig: Efteruddannelse er fortsat et privilegium for de
få, og branchen har et fælles ansvar i forhold til at revitalisere efteruddannelse i forhold til
målgruppen og gøre det interessant og attraktivt. Det bør gøres gennem styrket samarbejde på
tværs af skoler og i kommunikationen mellem skoler og målgruppe. Hvad der konkret kan gøres
udfoldes i kapitel otte.

8. Kommunikation, samarbejde og eksponering af
uddannelsespakker
Som led i at kortlægge matchet mellem virksomhedernes kompetencebehov og skolernes
kursusudbud viser analysen, at der grundlæggende er et godt match mellem det, som branchen
efterspørger i forbindelse med efter- og videreuddannelse af målgruppen, og det, som skolerne
tilbyder. Udviklingen af uddannelsespakker (se Bilag A) beror derfor primært på en pakketering af
eksisterende mål.
Ligeledes viser analysen, at god dialog og samarbejde på tværs af skoler og virksomheder samt
samarbejde på tværs af skolerne er vejen frem, hvis uddannelsespakkerne skal finde afsætning
blandt virksomhederne.

8.2. En fælles indsats skal bane vejen for mere efteruddannelse
Skolerne er enige om, at et styrket, fælles samarbejde er vejen frem, hvis de sammen og i
fællesskab skal lykkes med at få afsat de udviklede uddannelsespakker til virksomhederne.
Skolerne mener, at der er et fælles ansvar og behov, der går på at rebrande efteruddannelse som
koncept og fænomen overfor branchen og målgruppen. En fælles indsats på tværs af skoler og
organisationer, der sætter fokus på at AMU eksisterer for målgruppens skyld og har en række
muligheder, der gør det muligt at blive opkvalificeret og dermed også styrke ens
karrieremuligheder.
Analysen viser og understøtter dermed en række tidligere analyser i, at ønsket om
efteruddannelse oftest kommer via lederen, men at lederne ofte har et ønske om, at behovet
burde komme fra medarbejderen selv. Dertil viser analysen, at meget få medarbejdere kender til
AMU-systemet og de muligheder for efteruddannelse, der ligger i systemet:
“Jeg har aldrig selv søgt på det. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal lede efter efteruddannelse, hvor
man skal skrive sig op.” Citat, medarbejder.
Der er altså behov for at synliggøre AMU overfor målgruppen – altså medarbejderne – og gerne
inden, de bliver til en målgruppe, dvs. allerede når de er i deres uddannelsesforløb. Selve ideen
om konceptet efteruddannelse og dens muligheder skal plantes i vækstlaget allerede inden at de
er den egentlige målgruppe. Hele baggrunden for, hvorfor efteruddannelse er vigtigt – ikke kun for
branchen, men også for den enkelte medarbejders karrieremuligheder, er vigtigt at adressere
allerede blandt gastronomerne, når de er under uddannelse. Argumentet er at skabe en hel ny
diskurs om efteruddannelse og livslang læring, som også skal slå igennem i
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restaurationsbranchen. I det afsluttende afsnit udfolder vi de konkrete aktiviteter, der skal
synliggøre og markedsføre uddannelsespakkerne overfor målgruppen.

8.3. Konkrete aktiviteter til synliggørelse og markedsføring af
uddannelsespakker
Skolerne drøftede også mulighederne for synliggørelse og markedsføring af uddannelsespakkerne
her og nu. Generelt efterspørger virksomhederne en direkte dialog med skolerne, som tager
udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov for efteruddannelse i forhold til at kortlægge
mulighederne for at gøre brug af AMU til kompetenceløft. Analysen viser også, at de interviewede
virksomheder løbende gør brug af efteruddannelse og kompetenceløft af målgruppen, og at de
typisk kommer igen, hvis de har haft en god oplevelse med et specifikt kursusforløb. Flere af de
interviewede virksomheder er store virksomheder med mange gastronomer ansat, hvorfor de
løbende gør brug af de samme kurser inden for fx ledelse m.fl.
“Den (lederuddannelse, red.) er rigtig god, fordi hende, der underviser, er sindssygt dygtig. Vi fik
det anbefalet i Horesta, og vi får gode anmeldelser fra folk, der har været afsted.” Citat, HR-chef.
Virksomhederne efterspørger kurser, der er målrettet deres behov, og kan afvikles på tidspunkter,
hvor der er stille i restauranten. Hvis de to behov er opfyldt, er lederne generelt meget åbne
overfor at sende deres medarbejdere på kursus:
“Vi har brug for, at man måske sammen med skolerne kunne få special strikket nogle kurser til
vores behov, som kan foregå i januar og februar. Der har vi for lidt at lave. Så kan vi udvide
medarbejderes kompetencer og samtidig få en økonomisk gevinst ved at det foregå i AMU-regi.”
Citat, køkkenchef.
Analysen viser også, at faglærerne, der underviser på AMU-kurserne, er vigtige i forhold til at sikre
deltagernes udbytte, men også at virksomhederne kommer igen. Faglærerne er dermed meget
vigtige ambassadører for en yderligere eksponering af uddannelsespakkerne.
De konkrete aktiviteter, som skolerne selv peger på, kan være med til at styrke synliggørelsen og
markedsføringen af uddannelsespakkerne, er:
Analysen peger på, at det er vigtigt, at skolerne samarbejder, hvis de skal lykkes med at afsætte
uddannelsespakkerne til virksomhederne. Til trods for, at de interviewede virksomheder generelt
har fokus på efteruddannelse og flere af dem italesætter, at de prioriterer ressourcer til formålet,
er det stadig de færreste gastronomer, der oplever at komme kontinuerligt på efteruddannelse.
Enten fordi de ikke selv efterspørger det, eller fordi virksomheden ikke prioriterer det i en grad,
hvor det bliver en fast praksis. Samtidig har virksomhederne meget lidt viden om mulighederne
inden for Arbejdsmarkedsuddannelser. Det viser interviewene blandt ledere såvel som
medarbejdere.
Analysen viser altså, at der er behov for en fælles indsats på tværs af skoler, der sætter fokus på
værdien af efteruddannelse og synliggør mulighederne direkte overfor målgruppen. Af konkrete
aktiviteter til at understøtte et fælles initiativ, der sætter fokus på efteruddannelse, er:
1. Synliggørelse af AMU og efteruddannelse over for vækstlaget. Inspirationsoplæg for
gastronomer, cateringassistenter og smørrebrødsjomfruer, der er på deres sidste del af
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deres erhvervsuddannelse. Allerede her bør de introduceres til, hvorfor uddannelse er
vigtigt, og hvilke muligheder AMU giver dem. Der er behov for at styrke de unge i en mere
proaktiv tilgang til efteruddannelse og klæde dem på til selv at imødekomme ønsket om
kontinuerlig efteruddannelse, når de er færdige.
1.1.

Indhentning af mailadresser på kommende kursister. Skolerne skal indhente
kommende kursisters mailadresser, allerede når de er på sidste del af deres
erhvervsuddannelse. Som led i, at de får information om AMU, skal skolerne have
fat i deres mailadresser, så fremtidige kursusudbud og uddannelsespakker kan
sendes direkte til de potentielle kursisters mailadresser.

1.2.

Markedsføring på Uddannelsessekretariatets hjemmeside, Instagram og
Facebook. Uddannelsespakkerne bør synliggøres på de platforme, hvor
målgruppen er og går i dialog. Særligt de unge generationer er på sociale
platforme, hvor de orienterer sig og kommunikerer.

1.3.

Konferencedag for faglærerne med fokus på kompetenceløft. Der bør afvikles
en årlig fælles konferencedag, der har fokus på at opkvalificere faglærerne på
skolerne, hvor de samtidig også har mulighed for at videndele og dele erfaringer
inden for curriculum.

1.4.

Faglærerne som gode ambassadører for AMU. I forlængelse af forrige aktivitet
er der behov for at tale faglærerne op. De er dygtige og kompetente indenfor deres
felt, og de er vigtige ambassadører for AMU. Derfor er det også vigtigt at styrke
dem, der møder målgruppen, og som ved at levere et godt produkt, faktisk har
mulighed for at sikre flere kursister.

2. Fælles indsats, der sætter fokus på, at efteruddannelse er værdiskabende. Skolerne
bør gå sammen om at sætte fokus på, hvorfor efteruddannelse er vigtigt og
værdiskabende, samt hvorfor AMU er et godt og prisvenligt bud på efteruddannelse i
branchen. Indsatsen skal være positiv og have fokus på de gode muligheder, som
efteruddannelse og AMU har i forhold til at understøtte og styrke den enkeltes
karrieremuligheder. Den fælles indsats bør tage et afsæt i kommunikation og synliggørelse
af de 6 nye uddannelsespakker.
2.1.

Øget fokus på den gode dialog med virksomheder. Skolerne skal fortsætte den
gode, direkte dialog, de har med virksomhederne. Virksomhederne vil gerne
kontaktes, hvis dialogen tager udgangspunkt i virksomhedens behov.

2.2.

Målrettet og modtagerorienteret indhold til både ledere og medarbejdere. Den
information, der sendes til virksomhederne, skal være målrettet og tage
udgangspunkt i den pågældende virksomheds behov. Hellere tre muligheder, der
tager afsæt i virksomhedens og medarbejderes kompetencebehov, frem for 10, der
ikke gør. Det er altså bedst, hvis der har fundet en personlig dialog sted forud for
mailkorrespondancen, der præsenterer uddannelsespakkerne.

2.3.

Koordinering af gennemførelse gennem tættere samarbejde. For at sikre at
pakkerne gennemføres, bør skolerne samarbejde om at sende kursister videre til
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hinanden for at sikre, at de kursister, der har et ønske om kompetenceløft, kommer
afsted.

10. Bilag A & B
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Bilag A: Kursuspakker
Uddannelsespakke 1:
Sæt smagsoplevelserne i spil
47567: Gastronomen som vært
– 2,0 dage
Deltageren kan:
forstå betydningen af ”værtskab” og sætte mål for egen rolle som vært.
fordele og synliggøre ansattes medansvar i værtskabet, så gæsten sikres en
positiv helhedsoplevelse i virksomhedens ånd.
afdække gæstens ønsker og forventninger og vejlede gæsten ud fra
virksomhedens muligheder.
levere gastronomisk oplevelse gennem tilberedning, anretning og autentisk
præsentation af retter/menuer, som understøtter virksomhedens atmosfære
og koncept.
Målgruppe: Kantine og restaurant

40908: Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden
– 2,0 dage - skal tilkobles
Deltageren kan:
udføre en sensorisk analyse af den smag, der fremkommer ved en given ret
kombineret med en given drikkevare fra menukortet, med baggrund i
grundlæggende viden og erfaring med sensoriske tests
anvende metoder og sprogbrug til at definere og beskrive smagsoplevelsen af
en given ret med en given drikkevare fra menukortet
formidle en given smagsoplevelse til gæsten og anvende dette i vejledningen
af gæsten ved valg af drikkevarer til en given menu.
Målgruppe: Kantine og restaurant

Uddannelsespakke 2:
Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner
48138: Gastronomi uden fødevareallergi
– 2,0 dage
Deltageren kan:
ved menuplanlægning og udvikling af retter tage hensyn til de fødevarer, der
oftest forårsager allergiske reaktioner.
ved tilberedning erstatte de allergifremkaldende fødevarer, så retterne stadig
er gastronomisk indbydende og velsmagende.
udarbejde liste over anvendte ingredienser i de enkelte retter til både gæster
og egenkontrol.
informere gæsten om de allergener, der indgår i retterne på menuen, efter
gældende lovgivning om mærkning af fødevarer samt vejlede gæsten i relation
til fødevareallergi.
Deltageren kender symptomerne på allergisk reaktion og kan handle
hensigtsmæssigt i disse situationer.
Målgruppe: Kantine og restaurant

Udvikling af nyt mål: Vegetarmad, diæter og specialkost
– 2 dage Behov: Retter for brugere med behov for specialkost. Herunder hensyntagen til
diæter, kultur, religion der måtte influere på gæstens behov.
Deltageren kan:
● Udvikle kostformer til vegetarer og veganere med udgangspunkt i
næringsstofanbefalinger
● Afmystificere de grønne retter og “bliv dus med vegetaren”
● Lave specialkost der giver bred palette af muligheder i fremstilling af mad til
gæster med specielle behov
● Søge og anvende inspiration og viden for at gøre madfremstillingen til udvalgte
brugere med særlige behov nemmere
Målgruppe: Kantine og restaurant

48148: Smoothies og små måltider To Go
– 2,0 dage
Deltageren kan anvende viden om frugt, grøntsager og cerealier til:
at udvikle, planlægge og fremstille smoothies, greenies og juice, der er
smagfulde og rige på vitaminer.
at udvikle, planlægge og fremstille indbydende, sunde og energirige
snacks/mellemmåltider.
at udarbejde liste over anvendte ingredienser for de fremstillede produkter.
at informere kunder om, hvordan de enkelte produkter kan have særligt gavnlig
effekt på energibalancen eller som næring - fx til mødedeltageren eller
sportsudøveren.
Deltageren kan udvælge egnet emballage til de enkelte To Go produkter.
Målgruppe: Kantine og restaurant

Uddannelsespakke 3:
Ledelsespakke modul 1
47567: Gastronomen som vært
– 2,0 dage
Deltageren kan:
forstå betydningen af ”værtskab” og sætte mål for egen rolle som vært.
fordele og synliggøre ansattes medansvar i værtskabet, så gæsten sikres en
positiv helhedsoplevelse i virksomhedens ånd.
afdække gæstens ønsker og forventninger og vejlede gæsten ud fra
virksomhedens muligheder.
levere gastronomisk oplevelse gennem tilberedning, anretning og autentisk
præsentation af retter/menuer, som understøtter virksomhedens atmosfære
og koncept
Målgruppe: Kantine og restaurant

45368: Værdibaseret arbejdsplads
– 2,0 dage - skal tilkobles
På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan
deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens
værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng mellem virksomhedens værdier,
visioner og mål kan deltageren agere som værdiagent herunder virke som kultur- og
værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Målgruppe: Kantine og restaurant

Igangværende udvikling af nyt mål:
Trivsel i en travl hverdag på hotel & restaurant
– 3 dage Under udvikling : Arbejdstitel: Trivsel i dagligdagen på hotel og restaurant 1.
Frontpersonale er ofte udsat for påvirkning af gæsters negative adfærd, der kan
bringe ekstra pres på medarbejderne og deres interne samarbejde. Der er i
branchen fokus på at medarbejdere, der har ansvar for andre medarbejdere eller
tilsvarende opgaver, har tilstrækkelig kompetencer til at skabe tryghed og trivsel i
frontpersonalets daglige arbejde. Der er derfor behov for kompetencer til at skabe
trivsel og sikkerhed i det daglige arbejde samt til pleje af personalet i deres daglige
arbejde med servicering af gæster.
Uddannelsens varighed forventes at være 1 dag.
Under udvikling Arbejdstitel: Trivsel i dagligdagen på hotel og restaurant 2.
Gæsternes tryghed er en stor del af gæsternes oplevelse og virksomhedens
værtskab. Der er i dag mere fokus på sikkerheden og på medarbejdernes
kompetence til koordinering af personalet og gennemførelsen af processerne for
krisehåndteringen. Medarbejdere, der har personaleansvar eller arbejdsopgaver i
relation til sikkerhed og tryghed for gæster og personale, har brug for viden og
kompetencer til håndtering af sikkerheden for gæster og personale ved
kriser/ulykker samt ved koordineringen. Medarbejdere med ansvar over for
frontpersonale har behov for kompetencer til kommunikation i det daglige
samarbejde med personale og gæster (herunder gæsteevalueringer) og til
gennemførelsen af den svære samtale. Medarbejderne har endvidere behov for
kompetencer til opsætning af regler og retningslinjer for medarbejdernes
anvendelse af sociale medier (it-politikker).
Uddannelsens varighed forventes at være 2 dage.
Målgruppe: Kantine og restaurant

48432: Rundt om konflikter med gæsten 1
- 1 dage Deltageren kan:
· Fremme anerkendende kommunikation i mødet med gæsten og udvise
serviceminded adfærd ved uoverensstemmelser.
· Vise forståelse for gæstens behov og ændre tilspidsede situationer til en
positiv gæsteoplevelse.
· Benytte viden om konflikters grundlæggende faser til at forebygge
konfliktsituationer og skabe gode gæsterelationer.
- Fremtræde konfliktdæmpende i forbindelse med lettere beruselse eller negativ
adfærd hos gæsten

Uddannelsespakke 4:
Bæredygtig gastronomi
47519: Det gode grundforråd – opbygning og anvendelse
– 2,0 dage
Deltageren kan:
planlægge og opbygge et grundforråd efter en given årstid samt anvende
hensigtsmæssige konserveringsmetoder.
fremstille og anrette æstetiske madretter ved brug af årstidsbestemt
forrådslager med kendskab til sensorik og konsistensers betydning for en
optimal smagsoplevelse.
planlægge sæsonens indkøb af råvarer med henblik på optimering af
forrådslageret - herunder anvendelse af overskuddet fra en given tilberedning.
Målgruppe: Restaurant og kantine

47730: Årstidens grønt til retter med næring og smag
– 2,0 dage
Deltageren kan:
- kvalitetsvurdere og udvælge de bedste af sæsonens grøntsager og frugter til
kreativt at fremstille velsmagende og æstetiske madretter.
- klargøre og tilberede grøntsager og frugter så næringsstofferne bedst muligt
bevares.
- kategorisere gode næringsmæssige kilder til velsmagende madretter med
grøntsager og frugter samt næringsberegne de fremstillede retter.

Målgruppe: Kantine og restaurant

43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant
– 2,0 dage
Deltageren kan:
- forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning og sætte
det i relation til en virksomheds samlede økonomi.
- gennemgå og registrere ressourceforbruget og brugen af miljøbelastende
produkter inden for egne arbejdsområder, og relatere dette til de
miljømålsætninger, virksomheden har formuleret.
- i udførelsen af sit daglige arbejde medvirke til at reducere virksomhedens
ressourceforbrug og anvendelse af miljøbelastende produkter på baggrund af
viden om området.
Målgruppe: Kantine og restaurant

Uddannelsespakke 5:
Redskaber til gastronomisk nytænkning
40521: Innovativ gastronomi
– 2,0 dage
Deltageren kan:
arbejde innovativt med at udvikle nye retter.
anvende brainstorming og mindmap som konkrete værktøjer til at fremme den
innovative proces i udvikling af nye retter.
afprøve og anvende råvarer, benytte tilberedningsmetoder og anrette på nye
måder.
afprøve og udvikle nye retter med udgangspunkt i de sæsonbetonede råvarer,
som er til rådighed.
på baggrund af viden om sensorik arbejde med at udvikle og forfine
smagsoplevelsen.
Målgruppe: Kantine og restaurant

Revision af: 44603 menusammensætning
– 2,0 dage (ændres fra 4 dage)
Behovet for kompetencer:
Sammensætning af en menu ud fra virksomhedens sortiment i forhold til
tilberedning og anretning, farve, udseende, sæson og pris. Der lægges vægt
på madens ernæringsmæssige indhold og sammensætning.
Udvikling af menuer med udgangspunkt i gæsternes kulinariske behov.
Udvikling af forskellige menuer til mange gæster.
Nyt mindset hos gastronomerne, hvor udvikling og innovation er i fokus.

Målgruppe: Kantine

Uddannelsespakke 6:
Take-out fra kantiner og restauranter
47307 Mad til turen (tilkobles)
– 3,0 dageDeltageren kan til forskellige brugergrupper planlægge og tilberede velsmagende,
indbydende og ernæringsrigtigt mad, der er egnet til at tage med på tur, under
hensyn til destination og brugernes forventede aktivitet. Med baggrund i brugernes
destination kan deltageren udvælge egnet emballage og overholde egenkontrollen
for den pakkede mad, så maden forbliver indbydende. Deltageren kan udarbejde
simple anvisninger til madens videre håndtering.
Målgruppe: Kantine & restaurant

48148 Smoothies og små måltider To Go
– 2,0 dage
Deltageren kan anvende viden om frugt, grøntsager og cerealier til:
at udvikle, planlægge og fremstille smoothies, greenies og juice, der er
smagfulde og rige på vitaminer.
at udvikle, planlægge og fremstille indbydende, sunde og energirige
snacks/mellemmåltider.
at udarbejde liste over anvendte ingredienser for de fremstillede produkter.
at informere kunder om, hvordan de enkelte produkter kan have særligt gavnlig
effekt på energibalancen eller som næring - fx til mødedeltageren eller
sportsudøveren.
Deltageren kan udvælge egnet emballage til de enkelte To Go produkter.
Målgruppe: Kantine og restaurant

Oversigt over uddannelsespakker (horisontale strukturforløb)
Kursuspakke
Behov & slutmål

Kursuspakke
Behov & slutmål

Kursuspakke
Behov & slutmål

Kursuspakke
Behov & slutmål

Kursuspakke
Behov & slutmål

Sæt smagsoplevelserne i spil, 4 dage
Pakken sætter fokus på gastronomen som vært, der ved noget om vin,
oplevelser, smagsoplevelser og som kan understøtte gæstens oplevelse i
restauranten. Pakken er målrettet de kokke, der er interesseret i tjenerens
arbejdsområder og godt kan lide kontakt med gæsten og formidling af mad og
oplevelse.
Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner, 6 dage
Pakken giver deltageren mulighed for at fremstille måltider til gæster og
personale på specialkost, og med særlige behov og under hensyntagen til et
øget fokus på sundhed. Deltageren får inspiration til at kunne lave varieret og
god mad til gæster med særlige behov forårsaget af religion, kultur, diæter.
Deltageren bliver styrket i at indtage en proaktiv tilgang til gæsternes behov og
ønsker, som er skiftende og mangfoldige og ændrer sig fra dag til dag.
Ledelsespakke modul 1, 8 dage (forløb forud for GLU)
Pakken sætter fokus på den ledelsesmæssige udvikling af lederen bag
fagpersonen. Deltageren bliver introduceret til en række klassiske
ledelseskompetencer og redskaber som samarbejde, kommunikation, trivsel og
ledelse af medarbejdere. Pakken giver lederen redskaber, der gør lederen i
stand til at understøtte det gode samarbejde i en travl hverdag med
udgangspunkt i situationsbestemt ledelse. Det er ledelse i praksis for de
ledere, der gerne vil introduceres til ledelse og klædes på forud for den
grundlæggende lederuddannelse (13 dage).
Bæredygtig gastronomi, 6 dage
Pakken sætter fokus på bæredygtighed i køkkenet, bedre anvendelse af råvarer
og produkter og minimering spild. Deltageren får redskaber til at skabe det
gode grundforråd med udgangspunkt i sæsonvarer. Deltageren kan forstå
sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning. Deltageren kan i
udførelsen af sit daglige arbejde medvirke til at reducere virksomhedens
ressourceforbrug og anvendelse af miljøbelastende produkter på baggrund af
viden om området. Der er fokus på menuplanlægning og forbrug som kan
forbedre køkkenets drift og økonomi.
Redskaber til gastronomisk nytænkning, 4 dage
Pakken sætter fokus på brugerforståelse, som kan omsættes til innovativ
gastronomi. Deltageren får en god kobling af værktøjer til at sikre udvikling og
konkret inspiration i køkkenet til udvikling af nye retter.

Kursuspakke
Behov & slutmål

Take-out fra kantiner og restauranter, 5 dage
Pakken har fokus på at medarbejdere i kantiner og restauranter kan leve op til
det stigende behov for take-out måltider og snacks herunder også mad til at
tage med hjem og med ud. Deltageren får læring om indpakning, emballering
og mærkning af take-out mad. Innovativt bidrag til udvikling af nye koncepter set i forhold til brugernes behov og ønsker.

Bilag B: Vejen mod faglært gastronom
Trin 1 -gastronomuddannelsen
AMU-kurser, der modsvarer kompetencerne på 1. trin på EUD gastronomuddannelsen
EUD-fag trin 1
EUD
AMU kurser, der modsvarer EUD-faget (for
gastronomassistent
dage
elever over 25 år)
Obligatoriske fag
Salg og marketing

45
5

Gæstebetjening og
kommunikation
Ernæring og sundhed 1

5
2,5

Grundtilberedning og
køkkenproduktion 1

17,5

Produktionshygiejne

5

Regning og kalkulation

5

Varekundskab 1

5

I alt trin 1

45
dage

47692 Salg og service i gæstebetjening
46691 Kommunikation i serviceorienteret
gæstebetjening (tilkobles fra FKB 2279)
14134 - 2 Gæstebetjening og kommunikation
(tilkobles)
30217-1 Ernæringslære
45491 Grundtilberedning i restaurant og kantine
44608 Anretning af mad i cafeteria og kantine
47483 Produktionskøkkenets redskaber, maskiner
og udstyr
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant
47 256 Værktøjer til risikoanalyse i
madproduktionen
46816 Prisberegning i den daglige madproduktion
47350 Råvarer i køkkenet
47730 Årstidens grønt til retter med næring og smag

AMU
dage
34,5
1
2
5
2,5
5
4
2
2
2
3
2
2
2
34,5
dage

Trin 2 - gastronom m speciale kok
AMU-uddannelser, der modsvarer kompetencerne på EUD gastronomuddannelsen med specialet kok
EUD fag Trin 2
Gastronom.
Uddannelsesspecifi
kke fag i alt KOK
Dansk-fransk
menulære

EUD
dage
75
5

Fagrettet engelsk

5

Gastronomisk
innovation
Varekundskab 2

5

Værtskab og
helhedsforståelse
Iværksætteri og
innovation
Naturfag i
produktion
Planlægning og
produktion

5

Praktisk
køkkenarbejde

Arbejdsmarkedsuddannelser, der modsvarer EUDfaget for voksen over 25 år

5

5
5
15

20

AMU
dage
51

NY :Dansk-franske menuer
NY :Anvendte fagudtryk for gastronomer 1 - multimål fransk
NY :Anvendte fagudtryk for gastronomer 1 - multimål engelsk
NY :Anvendte fagudtryk for gastronomer 2
40521 Innovativ gastronomi i hotel og restauration

2
1

42449 Råvarekvalitet i fødevareproduktion
47350 Råvarer i køkkenet
47693 Service og værtskab på hotel og restaurant
41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
47846 Iværksætteri – fra ide til forretningsplan
*41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
42403 Molekylær gastronomi - 2 dage
45652 Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling
47729 Danske egnsretter på menuen
48019 Årstidens buffet – til alle anledninger
47728 Prisberegning for gastronomer
47730 Årstidens grønt til retter med næring og smag
43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
47564 Sæson-gastronomi med optimering
44605 Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine
45492 Sammensætning af menu i restaurant og kantine
46902 Teknologi i den daglige madproduktion (tilkobles)
40538 Anvendelse af nye tilberedningsmetoder (tilkobles)
47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol
45491 Grundtilberedning i restaurant og kantine
43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
*40521 Innovativ gastronomi
*46902 Teknologi i den daglige madproduktion (tilkobles)

5

1
2
2

2
2
2
2
3
2
3
2
2

2
2
3
2
5
4

Produktudvikling,
5,0
produktion og service
2. trin - kok, i alt
75 dage
51 dage
Markeret med kursiv: Kurser, der også indgår på trin 1 eller som kompetencer i et andet EUD-fag (markeret med *).

Trin 2 - gastronom m speciale smørrebrød og catering
AMU-uddannelser, der modsvarer kompetencerne på EUD gastronomuddannelsen med specialet
smørrebrød og catering EUD fag
EUD der modsvarer EUD-faget for voksen over 25
AMU
Trin 2 Gastronom
dage
år
dage
Uddannelsesspecifikke
55
46
fag i alt Smørrebrød og catering
Dansk-fransk menulære
5
NY :Dansk-franske menuer
2
NY :Anvendte fagudtryk for gastronomer 1 1
multimål - fransk
Fagrettet engelsk
5
NY :Anvendte fagudtryk for gastronomer 1 1
multimål - engelsk
2
NY :Anvendte fagudtryk for gastronomer 2
Gastronomisk innovation
5
40521 Innovativ gastronomi i hotel og
2
restauration
Varekundskab 2
5
42449 Råvarekvalitet i fødevareproduktion
5
47350 Råvarer i køkkenet
Værtskab og
5
47693 Service og værtskab på hotel og restaurant
2
helhedsforståelse
41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it2
systemer
5
47066 Sund og velsmagende mad til voksne
3
Ernæring og sundhed 2
Grundtilberedning og
køkkenproduktion 2

25

Brød og madbrød

2,5

47729 Danske egnsretter på menuen
47728 Prisberegning for gastronomer
48019 Årstidens buffet – til alle anledninger
40839 Smørrebrød – nu og i fremtiden
44605 Lunt og varmt køkken i cafeteria og
kantine
47564 Sæson-gastronomi med optimering
47730 Årstidens grønt til retter med næring og
smag
43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant - 2 dage
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - 2
dage
40781 Brød og madbrød med fibre og fuldkorn 2 dage
42452 Diæt- og allergikost - 5 dage

2
2
3
3
5
2
2

2

Diætetik
5
5
2. trin - Smørrebrød og
62,5
46
catering, i alt
dage
dage
Markeret med kursiv: Kurser, der også indgår på trin 1 eller som kompetencer i et andet EUD-fag (markeret med *).

