
JOBPAKKE  
RESTAURATIONS- & 
KØKKENBRANCHEN

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere, så har jeres 

virksomhed nu mulighed for at sende dem på faglig opkvalifi cering med 
op til 100 % dækning og refusion af deres lønudgifter. 



Kold College, Tietgen og VUC er gået sammen med Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering omkring 

et fleksibelt 30 dages online kursus for ufaglærte og faglærte. Virksomheder med overenskomst har 

mulighed for at få dækning og refusion på op til 100 % af deres lønudgifter.

- Al undervisning foregår online hjemme hos deltagerne

KURSUSMULIGHEDER I JOBPAKKEN (se beskrivelse side 3-5)

-  Brug af PC på arbejdspladsen AMU-fag: 45565 3 DAGE 

- Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug AMU-fag: 47299 2 DAGE 

-  Indskrivning og formatering af mindre tekster AMU-fag: 47217 2 DAGE

-  Effektiv brug af e-mail og kalender AMU-fag: 40749 1 DAGE

-  Nye kunder via viral markedsføring AMU-fag: 40995 2 DAGE

-  Almen fødevarehygiejne AMU-fag: 45818 3 DAGE  

-  Fagudtryk tjenere AMU-fag: 44021 2 DAGE 

-  Menusammensætning AMU-fag: 48842 2 DAGE

-  Anvendelse af regneark til enkle beregninger AMU-fag: 47218 2 DAGE

- Grundlæggende faglig regning AMU-fag: 47668 2 DAGE

- Kalkulation i gæstebetjening AMU-fag: 40914 1 DAG

- KALKULATION I KØKKENET TRIN 1 AMU-fag: 48822 2 DAGE 

- KALKULATION I KØKKENET, TRIN 2 AMU-fag: 48823 1 DAGE 

-  BÆREDYGTIGHED I STORKØKKENER AMU-fag: 48875  3 DAGE

-  Revenue Management AMU-fag: 40906 2 DAGE 

-  FVU- Digitale fag  (se mere sidste side 5)   Hvert trin 20-30 timer 

   

JOBPAKKE  
RESTAURATIONS-  
& KØKKENBRANCHEN



DATO

14. april 2020

TILMELDING: 

Tilmelding sker ved henvendelse til Tietgen, 

Vibeke V. Nielsen, vvni@tietgen.dk  

tlf.: 6545 2004

UNDERVISNINGSFORM: 

Al undervisning foregår hjemme hos dig selv. Da 

det er fjernundervisning skal du have adgang 

til en computer. Hver dag i et AMU kursus er 

tilrettelagt, så der er undervisning i 7,4 time.. Der 

er dog en vis fleksibilitet, så du kan i de fleste 

kurser, godt afbryde kurset, og komme på senere. 

Du skal være aktiv dagligt 7,4 time

ANSØGNING OM TILSKUD:

Virksomheder kan få tilskud fra 

kompetencefonden til medarbejdere, der er 

ansat i henhold til 3F overenskomsten, får 

pension og har minimum 6 måneders anciennitet.

Der kan ydes tilskud i op til 6 uger (ved 

aftalt uddannelse) afhængig af den enkelte 

medarbejders anciennitet op til 6 uger afhængig 

af den enkelte medarbejders forbrug af 

kompetencefonden de 2 forgående år.

FLEKSIBILITET

Du kan tilmelde dig de enkelte AMU og FVU 

kurser fleksibelt, hvis du ikke ønsker det samlede 

forløb. Dette kan du gøre ved at kontakte  

Vibeke V. Nielsen, vvni@tietgen.dk  

tlf.: 6545 2004. 

ØKONOMI:

Virksomheden betaler løn til medarbejdere, der 

deltager i AMU. Kompetencefonden bidrager med 

85 kr. pr. time. Der kan søges VEU-godtgørelse på 

119,05 kr. pr. time, så den samlede godtgørelse 

bliver på 204,05 kr. pr. time. (Alle beløb er

2020-satser). Ved aftalt uddannelse skal 

kompetencefonden afsøges inden opstart, 

VEU skal søges senest fire uger efter kurset er 
afsluttet. 

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte kan 

søges til FVU-digital.  

SVU svarer til 100 % af den højeste 

dagpengesats, og der skal indgås aftale med 

arbejdspladsen. SVU-ansøgningsskema skal 

udfyldes og afleveres inden start på uddannelse 

eller senest den dag, undervisningen begynder.

PRAKTISK INFORMATION: 

KONTAKTOPLYSNINGER: 

Vejledning og hjælp til tilmelding og VEU-godtgørelse – Kontakt:

Vibeke V. Nielsen, vvni@tietgen.dk tlf.: 6545 2004

Vejledning og hjælp til kompetencefonden ”Ja tak til efteruddannelse” – Kontakt:

Sjælland og Bornholm, Chefkonsulent, Lene Wendelboe, lene@projektjatak.dk tlf.: 2072 3095 

Jylland og Fyn, Chefkonsulent Gunhild Bjerre, gunhild@projektjatak.dk tlf.: 2129 6252

Vejledning og hjælp til FVU-tilmelding og SVU-godtgørelse – Kontakt:

Mette Esther Hansen, mea@vucfyn.dk, 21 44 98 05

For øvrige henvendelser – Kontakt:

Rasmus Fich, fuldmægtig ved STAR, rvf@star.dk tlf.: 7222 3848



Brug af PC på arbejdspladsen, 3 dage (45565)

Du kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig 

viden i forbindelse med kommunikationen med 

virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern 

support og er desuden i stand til at udføre 

elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte 
eksterne enheder.

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug,  

2 dage (47299)

Du kan i forbindelse med varetagelse af 

administrative funktioner skrive på et 

retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt 

dansk og bruge sproget til at formulere tekster. 

Indskrivning og formatering af mindre tekster, 2 

dage (47217)

Du kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling 

til indskrivning og formatering af mindre tekster 

som fx breve. Ved hjælp af programmets 

tabelfunktion kan du desuden oprette enkle 

skemaer og opstillinger i form af fx prislister og 

notater.

Effektiv brug af e-mail og kalender,  

1 dag (40749 )

Du kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere 

daglige kommunikationsrutiner gennem 

anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved 

afsendelse og modtagelse af e-mails. 

Du kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem 

anvendelse af kalendersystemet fx håndtering 

af flere kalendere, udgivelse af kalendere og 

mødeplanlægning.

Nye kunder via viral markedsføring,  

2 dage (40995)

Du kan med udgangspunkt i virksomhedens 

e-strategi (markedsføringsstrategi på Internettet) 

anvende viral markedsføring til at styrke 

virksomhedens online markedsføringsindsats.

Du kan anvende forskellige virale 

markedsføringsmedier og -kanaler, herunder 

sociale netværk, nichesites, communities, blogs 

mm.

Almen fødevarehygiejne, 3 dage (45818)

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne 

kan anvende de overordnede principper om 

egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg 

af mad, herunder de relevante branchekoder. 

Fagudtryk tjenere, 2 dage (44021)

Du kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer. 

Uddannelsens kompetencer opnås på engelsk.

Menusammensætning, 2 dage (48842)

Du kan sammensætte menuer under hensyn til 

sæson og sortiment, tilberedning og pris samt 

næringsmæssigt indhold. 

Anvendelse af regneark til enkle beregninger,  

2 dage (47218)

Du kan oprette nye og redigere eksisterende 

regneark samt oprette enkle formler. Desuden 

kan du formatere et regneark, så det er 

præsentabelt og overskueligt.

Grundlæggende faglig regning, 2 dage (47668)

Du styrker og videreudvikler sine færdigheder 

inden for grundlæggende faglig regning med 

henblik på løsning af faglige opgaver i branchen. 

KORTE AMU BESKRIVELSER   



Kalkulation i gæstebetjening, 1 dag (40914)

Du kan i forbindelse med gæstebetjening i 

café-, restaurant- og selskabsforretninger 

foretage kalkulation af forbrug og prissætning af 

drikkevarer. 

Kalkulation i køkkenet trin 1, 2 dage (48822)

Du kan kalkulere kostpris ud fra viden om 

mængder og svindprocenter. Udarbejde 

prisoverslag på enkeltretter ud fra passende 

dækningsbidrag. Du kan vurdere en 

dækningsgrad og hvordan en merproduktion 

påvirker det forventede overskud. Anvende 

regneark til beregning af madretters kostpris, 

brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag

Kalkulation i køkkenet, trin 2, 1 dage (48823)

Du kan beregne kost- og salgspriser på 

buffeter og hele menuer samt tilpasse prisen 

på enkeltretter og buffeter ved justering af 

råvarernes mængde og art.

Bæredygtighed i storkøkkener, 2 dage (40906)

Du kan planlægge en madproduktion med 

udgangspunkt i viden om bæredygtighed, økologi 

og lokale råvarer. Ud fra udbuddet af globale 

råvarer på det danske marked tage stilling til 

anvendelsen af disse i køkkenet. Du kan beregne 

ressourceforbrug på vand, strøm og madspild i 

forbindelse med produktion af måltider.

Revenue Management, 3 dage (48771)

Du kan med baggrund i begreberne Revenue 

Per Available Room (Rev.Par.) og Revenue Per 

Available Seat (Rev.Pas.) beregne og analysere 

nøgletal for at optimere virksomhedens 

kapacitet. 

KORTE AMU BESKRIVELSER   



TRIN 1

På trin 1 bliver du fortrolig med at bruge it på 

jobbet. Du arbejder med den slags opgaver, du 

skal løse til daglig. Fx kan du lære at besvare 

mails, søge informationer og arbejde sikkert med 

persondata.

Eksamen

Der er ingen prøve efter FVU-digital, trin 

1. Når du har gennemført trin 1, kan du 

få en bedømmelse af, om du har bestået. 

Bedømmelsen er et tilbud.

TRIN 2

På trin 2 lærer du virksomhedens it-værktøjer og 

-systemer bedre at kende. Fx lærer du at finde og 
bruge information fra databaser, internettet eller 

virksomhedens intranet.

Du kan dele viden og opgaver med kolleger 

ved hjælp af it og evt. benytte selvbetjening på 

offentlige hjemmesider.

Eksamen

Der er ingen prøve efter FVU-digital, trin 

2. Når du har gennemført trin 2, kan du 

få en bedømmelse af, om du har bestået. 

Bedømmelsen er et tilbud.

TRIN 3

På trin 3 tænker du måske ikke længere så 

meget over, at du bruger it. Fx planlægger du dit 

arbejde digitalt i virksomhedens kalender- og 

mailprogram.

Du er fortrolig med at dele filer og information 
med kolleger og andre, som du samarbejder 

med i dit job. Endelig har du mod på selv 

at eksperimentere med, hvordan apps og 

programmer fungerer.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter trin 3. Prøven er et tilbud

FVU DIGITAL   




