S A M M E N O M E N FA G L Æ R T F R E M T I D .

Hvad arbejder vi med på
hovedforløbene – tjener
Vi uddanner til fremtiden – zbc.dk

VÆ R M E D . V E R D E N E R T I L AT F O R A N D R E .

Om uddannelsens indhold,
praktikmål, økonomi og regler
Den praktiske uddannelse
Den praktiske uddannelse i virksomheden tilrettelægges, så eleven modtager en alsidig oplæring i de
enkelte arbejdsområder og funktioner.

Prøvetid
De første tre måneder i virksomheden betragtes
som gensidig prøvetid, hvor begge parter uden
særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen.

Praktikuddannelsen tilrettelægges, så der sikres
beskæftigelse i restauranterne, fortsat indlæring og
udbygning af de færdigheder, der er indlært under
de forudgående skoleophold.

Krav til virksomheden
Virksomheder kan uddanne tjenerelever, når de
er godkendt hertil af besigtigelsesudvalget fra det
faglige udvalg. Først af besigtigelsesfolkene der besøger virksomheden og senere af Det faglige udvalg
(HORESTA) som giver den endelige godkendelse.
Godkendelsen forudsætter, at der i virksomheden er
beskæftiget tjenere til varetagelse af elevens uddannelse. Endvidere skal virksomhedens arbejdsopgaver, maskiner, værktøj, serveringstyper og udstyr
tilgodese hele uddannelsens praktikregler.

Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejds
områder og funktioner:
• Vin og spiritus, servering inden for fagets forskellige områder, gæstebetjening og digitalt værtskab.
• Viden om ergonomisk korrekte arbejdsgange,
viden om virksomhedens APV og almen virksomhedsøkonomi.
• Menu sammensætning, leverandør kontakt,
varebestilling, økonomi og salgspsykologier.

Svendeprøve
Skolen afholder en svendeprøve som afslutning på
sidste skoleperiode i specialet tjener, som består af
en case-opgave, en praktisk orienteret prøve og en
mundtlig prøve.
Case-opgaven er en helhedsorienteret opgave, der
tager udgangspunkt i uddannelsesspecifikke fag.
• Opgaven tildeles ved lodtrækning.
• Eleven skal ved besvarelsen vise evne til at kombinere teori og praksis.
• Senest to skoledage efter trækning af case-opgaven
afleverer eleven en skriftlig it-baseret besvarelse.
Den praktisk orienterede prøve udgøres af en opgave A, der består af to delopgaver, og en praktisk
opgave B.
• I næstsidste skoleuge afholdes 1. del af opgave A.
Opgaven består af sammensætning af menu og
drikkevarer, varer 1 time og besvares skriftligt.
• I sidste skoleuge afholdes 2. del af opgave A,
opgave B og den mundtlige prøve.
- 2. del af opgave A, som er en opgave i borddækning og identifikation af drikkevarer, varer
2 timer og 15 minutter. Opgaven udføres delvis
på baggrund af elevens besvarelse af 1. del af
opgave A.

- Derefter trækkes den praktiske opgave B, som er
en serveringsopgave, der varer 15 minutter.
- Den mundtlige prøve afholdes normalt efter den
praktiske prøve.
- Den mundtlige prøve består af to delprøver på
tilsammen 20 minutter:
- Den første delprøve består af fremlæggelse af
den skriftlige besvarelse af case-opgaven.
- Den anden delprøve består af dialog om den
skriftlige besvarelse af case-opgaven
Svendebrev
Det faglige udvalg udsteder svendebrev, når svendeprøven er bestået. Skolen har udstedt skolebevis
og virksomheden har udstedt praktikerklæring som
dokumentation for tilfredsstillende praktikforløb.
Værktøj
Det er kutyme på Kokke- og Tjenerskolen at eleven
selv medbringer, vinåbner, sort/hvid påklædning og
gangbare sko.
Praktiktiden
Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over fire
ugers turnus, medmindre en kortere eller længere
turnus periode aftales skrifteligt lokalt på virksomheden.

Feriefridage
Elever med ni måneders anciennitet er berettiget
til fem feriefridage med normal fuld løn. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden
for ferieåret. Feriefridagene placeres efter samme
regler som restferie, jf. ferieloven. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan eleven inden
tre uger rejse krav om kompensation svarende til løn
for hver feriefridag, der ikke er afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende
lønudbetaling.
Sygdom
Sygdom skal meddeles virksomheden ved arbejdstidens begyndelse. Ved sygdom under skoleophold
skal sygefravær meddeles både til virksomheden og
til skolen. Der betales normal fuld løn under sygdom.
Eget barns sygdom
Eleven har ret til en dags frihed med løn ved eget
barns første sygedag.
Refusion
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) yder
virksomheden refusion, af dele af lønudgifterne
og skolehjemsudgifter, under elevens deltagelse i
skoleuddannelsen.

“Jeg tror på, at du ikke
længere er tjener,
du er vært”.
Sonni, udlært tjener.

Virksomheden kan få refusion fra AUB, af dele af
transportudgifter, når virksomheden betaler for
elevens rejser til skoleopholdene.
Forlængelse
Såfremt virksomheden og eleven er enige om det,
kan læretiden forlænges som følge af elevens:
• Fravær fra virksomheden på grund af sygdom i
mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid.
• Orlov pga. graviditet, barsel eller adoption i
henhold til lovgivningen.
• Gennemførelse af supplerende skoleundervisning.
Forlængelsen kan dog maksimalt udgøre varig

heden af det tilgrundliggende fravær. Hvis virksomheden og eleven ikke er enige om forlængelsen, kan
HORESTA træffe beslutning om forlængelsen.
Efteruddannelse
Jeres elever må gerne deltage på AMU- og Specialistkurser, både alene og sammen med jeres øvrige
medarbejdere. Disse kan være supplement til jeres
faglighed eller give styrket viden inden for fx IT,
økonomi eller kommunikation.
Bemærk, at I kan søge VEU-godtgørelse (svarende
til dagpengesatsen) samt kompetencemidler til
jeres medarbejdere, når de er på kursus. Dette
gælder ikke elever, da I her henter godtgørelse via
AUB-midlerne.
Se alle vores kursus muligheder på:
https://kurser.zbc.dk/

1. Hovedforløb (8 uger)

Tjener

(Konference og selskabstjener)

Samarbejdet mellem virksomheden og skolen
Det er vigtigt for os at hele forløbet er så overskueligt og gennemsigtigt som muligt, derfor beder
vi altid eleven om kontaktoplysningerne på den
pågældende leder, som eleven er tilknyttet. På den
måde kan vi følge op på den enkelte elevs udvikling.
Det vil være den faste kontaktlærers opgave, at disse
opkald bliver foretaget.

“At give gæsterne en
god oplevelse betyder
alt”.
Johanna, tjenerelev.

Derudover henviser vi til vores nye platform som
træder i kraft d. 31.12.20 – Praktikpladsen.dk.

Evt.
praktik

GF1
20 uger

GF2
20 uger

1. HOVEDFORLØB: 1 ÅR, 2 MDR.
Praktik 1

Skole
8 uger

* Grundforløbet kan erstattes af Ny mesterlære.

Gastronomi og drikkevarer.
Vin fra diverse kontinenter.
Øl og spiritus.
Kaffe (Barista)
Gæstebetjening (Praktisk servering)
Flambering, tranchering og gæsteservice.
Projektorienteret Engelsk med fokus på
gastronomi.
• Digitalt værtskab (Kalkulation og beregning)
• Arbejdsmiljø (APV og Almen viden om
arbejdsgange)

2. Hovedforløb (7 uger) (Tjener)

UDDANNELSEN TIL TJENER
Varighed: 3 år og 10 måneder inkl. GF1 og GF2 (grundforløb)
GRUNDFORLØB*

•
•
•
•
•
•
•

Praktik 2

2. HOVEDFORLØB: 1 ÅR, 8 MDR.
Skole
7 uger

Praktik 3

Skole
5 uger

Praktik 4

• Deltager i et pop up forløb (Værtsskab og innovation)
• Undervisning i almen virksomhedsøkonomi.
• Gæsteinteraktion (Small talk, kend din gæst)
• Salgspsykologier.
• Kropssprog og kommunikation.
• Forståelse af diverse kulturer.
• Restaurant servering (A la carte)

3. Hovedforløb (5 uger) (Tjener)
•
•
•
•
•
•
•

Vin og drikkevarer på ekspert niveau.
Fransk mmad- og vinkultur.
Innovativt værtskab på ekspert niveau.
Egnsbaseret projekt vedrørende vin i Frankrig.
Borddækning med fokus på svendeprøve.
Menu sammensætning (Med både mad og vin).
Avanceret tilberedning flambering, tranchering
og diverse tilberedninger.
• Udarbejdelse af cocktails.

Hvad skal eleven arbejde
med i praktikperioden
1. praktikperiode fælles for tjener og konference- og selskabstjener
Praktikperiode mellem grundforløb og 1. skoleperiode
Selskabsbestilling
Eleven kan
1. modtage selskabsbestilling og lave ordreseddel.
2. vejlede gæster med hensyn til menu, vin, drikkevarer og opdækning under
3. hensyntagen til forskellige forhold (økonomi,
sundhed, sæson m.m.)
4. foretage menu sammensætning og prissætning
5. videregive ordrer/bestillinger til aktuelle sam
arbejdspartnere
Afvikling af selskaber, receptioner, møder og
konferencer
Eleven kan
1. forestå planlægning af selskaber, receptioner,
møder og konferencer

2. klargøre buffet, restaurant og selskabslokale,
herunder
• opstille borde og stole
• lave bordplan
• dække op med korrekt service og tilbehør
• anvende dekorationer i forhold til sæson og
anledning
• forestå afvikling af selskaber mht. kutymer for
taler, sange, musik mv.
• gøre klar til efterservering
3. forestå afrydning
4. samarbejde med virksomhedens øvrige
medarbjedere om opgaveløsningen
5. arbejde med høj hygiejnisk standard

Selskabsservering
Eleven kan
1. modtage vært og gæster, herunder velkomstdrink
2. forestå servering ved selskaber
3. gæsteforklare menuer og drikkevarer
4. koordinere servering med taler, sange mv.
5 afregne med værten
6. arbejde efter ergonomiske og sikkerhedsmæssige
forskrifter

Gæstebetjening
Eleven kan
1. vejlede og gæsteforklare i valg af menu/er,
herunder kolde og varme retter og drikkevarer
2. forestå lettere à la carte- og barservering
3. modtage betalingsmidler, herunder kontanter,
check, betalingskort, valuta og voucher
4. aflægge tjenerregnskab
5. samarbejde med virksomhedens øvrige med
arbejdere
6. påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig
velkomne og får en god oplevelse

Praktikperiode mellem 1. og 2. skoleperiode
Selskabsservering og gæstebetjening
Eleven kan
1. forestå opdækning og klargøring af stilling
2. modtage bestilling fra gæsten og på grundlag af
forretningens koncept samt gæstens forventninger og behov gennemfører bestillingen i samarbejde med køkken og øvrige kolleger
3. gæsteforklare vin- og drikkevarekortet/virksomhedens sortiment med hensyn til fremstillingsmetoder, oprindelse, smag og egnethed i forbindelse
med forskellige fødevarer

5. forestå à la carte-servering og andre serveringsformer i henhold til gældende serveringsregler,
herunder
• tallerkenservere og servere fra fad
• servere drikkevarer
• udføre bararbejde, herunder fremstille de mest
almindelige mixede drinks
• afrydde
• modtage betalingsmidler, herunder kontanter,
check, betalingskort, valuta og voucher
• aflægge tjenerregnskab

• medvirke til at begrænse virksomhedens
samlede energiforbrug
• arbejde efter ergonomiske og sikkerhedsmæssige forskrifter, herunder sikre et godt arbejdsmiljø, og undgå fysisk og psykisk nedslidning og
skade
• udføre arbejdet i henhold til love, herunder
restaurationsloven, arbejdsmiljøloven og branchekutymer
• arbejde med højhygiejnisk standard
• påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig
velkomne og får en god oplevelse

Turistbetjening
Eleven kan på hovedsprogene
1. vejlede og servicere gæster med hensyn til
overnatnings, bespisnings, transport- og oplevelsesmuligheder
2. vejlede og servicere gæster under hensyntagen
til forskellige kulturers sædvaner, spise- og drikkevaner og religion.

6.
7.
8.

9.

under kontanter, check, betalingskort, valuta og
voucher
aflægge tjenerregnskab
medvirke til at begrænse virksomhedens
samlede energiforbrug
arbejde efter ergonomiske og sikkerhedsmæssige forskrifter, herunder sikre et godt arbejdsmiljø, og undgå fysisk og psykisk nedslidning og
skade
udføre arbejdet i henhold til love, herunder
restaurationsloven, arbejdsmiljøloven og
branchekutymer

10. arbejde med højhygiejnisk standard
11. påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig
velkomne og får en god oplevelse
Turistbetjening
Eleven kan på hovedsprogene
1. vejlede og servicere gæster med hensyn til
overnatnings, bespisnings, transport- og oplevelsesmuligheder
2. vejlede og servicere gæster under hensyntagen
til forskellige kulturers sædvaner, spise- og drikkevaner og religion.

Praktikperiode mellem 2. og 3. skoleperiode

Praktikperiode mellem 3. skoleperiode og elevtidens ophør

Selskabsservering og gæstebetjening
Eleven kan
1. modtage bestilling fra gæsten og på grundlag af
forretningens koncept samt gæstens forventninger og behov gennemfører bestillingen i samarbejde med køkken og øvrige kolleger
2. gæsteforklare menukortet/virksomhedens sortiment af kolde og varme retter med hensyn til
råvarer og tilberedning
3. gæsteforklare vin- og drikkevarekortet/virksomhedens sortiment med hensyn til fremstillings-

Selskabsservering og gæstebetjening
Eleven kan
1. gæsteforklare vin- og drikkevarekortet/virksomhedens sortiment med hensyn til fremstillingsmetoder, oprindelse, smag og egnethed i forbindelse
med forskellige fødevarer
2. arbejde med høj hygiejnestandard
3. påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig
velkomne og får en god oplevelse

4.

•
•
•
•
5.

metoder, oprindelse, smag og egnethed i forbindelse med forskellige fødevarer
forestå à la carte-servering og andre serveringsformer i henhold til gældende serveringsregler,
herunder
tallerkenservere og servere fra fad
servere drikkevarer
udføre bararbejde, herunder fremstille de mest
almindelige mixede drinks
afrydde
modtage alle former for betalingsmidler, her

Turistbetjening
Eleven kan på hovedsprogene
4. vejlede og servicere gæster under hensyntagen
til forskellige kulturers sædvaner, spise- og drikkevaner og religion.

Vi uddanner til fremtiden – zbc.dk
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