
 
 

Kombinationsforløb for produktionsskoler 
 

Gastronomi og Service 
Formål 

At produktionsskoleeleverne bliver introduceret til de forskellige fagområder, som hører til 

indgangen Gastronomi og Service på EUC Nord, så eleven bliver mere kompetent til at vælge den 

rigtige uddannelse. 

De skal møde en praktisk verden på levnedsmiddel i de respektive faglokaler, og den teori de vil 

blive introduceret til, skal relatere til de forskellige praktiske opgaver. 

Derudover skal eleverne blive bekendte med de krav og forventninger, der stilles for at kunne 

bestå grundforløbet. 

 

Elevforudsætning 

At eleven er fundet egnet og klar til at deltage i et kombinations forløb på EUC Nord. 

At eleven er motiveret og har ønske om at afprøve sig selv i forhold til uddannelse på 

erhvervsskolen. 

At eleven er mødestabil og kan fungere sammen med andre elever. 

Forløb: 

Undervisning foregår i en periode på 2 uger 

Undervisningen foregår i praktik- og teorilokalerne i tidsrummet kl. 8:15-14:05. (ændringer kan 

forekomme, men så bliver der orienteret om det) 

Arbejdstøj og sko kan stilles til rådighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Indhold 

Eleverne vil møde spændende udfordringer primært i køkken på Gastronomi & Service 

De vil få indsigt i madkultur, råvarekendskab, tilberedningsmetoder og anretning. Desuden vil de 

blive introduceret til sikker anvendelse og teknikker i brugen af maskiner og værktøj. 

 

Eleverne vil under forløbet på EUC NORD blive introduceret til nedenstående  

Sensorik 

Miljø / madkultur / almen teori om mad og hygiejne 
Bager / Konditor / Brødbager 
Slagter / Delikatesseassistent 
Kok / Tjener / Cater 
Ernæringsassistent / Ernæringshjælper 
Serviceassistenter 

 

Praktiske oplysninger 

Eleverne vil den første dag få udleveret skema og eventuelt arbejdstøj. 

Eleverne skal selv medbringe hængelås til skabe samt arbejdsbeklædning og godkendt fodtøj. 

Ved fravær skal eleven både melde fravær på EUC Nord og produktionsskolen 

Hvis der er behov for yderligere information om elevforudsætninger eller andet før og undervejs i 

forløbet er begge skoler gensidigt forpligtet til at tage kontakt til hinanden. 

Forløbet afsluttes med en evaluering sammen med eleverne, så de får en klar fornemmelse 

hvordan det er gået i de 14 dage på EUC Nord. Dette kan efter nærmere aftale udmøntes i et 

evalueringsmøde mellem faglærer fra EUC Nord og de respektive produktionsskoler.  

 


