
Fastholdelse og opkvalificerings- 
forløb til Service, Turisme, Hotel  
og Restaurationsbranchen   

Mulighed for praktik, job eller ordinær uddannelse 

 

Forløbet udgør i alt 28 dage, og består af: 

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere
- Så har du mulighed for at sende dem på faglig opkvalificering  
med op til 100% lønkompensation



Faglig online opkvalificering - hjemmefra  
I et samarbejde mellem 3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
udbyder Rybners Kursuscenter et 30 dages online kursus for ufaglærte og faglærte i 
Service, Turisme, Hotel og Restaurationsbranchen.  Virksomheder med overenskomst 
har mulighed for at få op til 100% dækket af medarbejdernes lønudgifter.

Al undervisning foregår online hjemme hos deltagerne.
For at kunne deltage skal du have adgang til internettet og have en e-mail adresse.  

Kurset opkvalificerer dig både inden for de personlige kompetencer gennem salg, 
service og kundebetjening kombineret med faglige emner. 

Vi tilbyder følgende kursuspakke:

Kom i gang nu:
1. kursus: 19.03.2020 – 04.05.2020 kviknummer AMA201fjern1
2. kursus: 24.03.2020 - 07.05.2020 kviknummer AMA201fjern2 
3. kursus : 25.03.2020 – 11.05.2020 kviknummer AMA201fjern3
4. kursus: 27.03.2020 – 13.05.2020  kviknummer AMA201fjern4

AMU 
kode

Titel Dage

47668 Grundlæggende faglig regning 2 dage
46472 Personligt salg-kundens behov og løsninger 3 dage
47189 Online kundeservice og rådgivning 2 dage
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 dage
48822 Kalkulation i køkkenet – trin 1 2 dage
48870 Værtskab og Oplevelser på Hotel og Restaurant - trin 1 1 dag
48871 Værtskab og Oplevelser på Hotel og Restaurant – trin 2 2 dage

40914 Kalkulation ved Gæstebetjening 1 dag
48842 Menu-sammensætning 2 dage
48844 Planlægning af menu 2 dage
48282 Valg af vin til menu og gæster 2 dage
48821 Information og deklaration for retter 1 dag
47845 Innovation og kreativ idégenerering 2 dag
47629 Markedsføring i praksis 3 dage

45818 Almen Fødevarehygiejne 3 dage

Ialt  30 dage



Tilmelding:  
Ved tilmelding melder du dig til hele kursuspakken på 30 dage. 
Du skal tilmelde dig via www.efteruddannelse.dk  
 
Kursus 1: søg kviknummer AMA201fjern1
Kursus 2: søg kviknummer AMA201fjern2 
Kursus 3: søg kviknummer AMA201fjern3
Kursus 4: søg kviknummer AMA201fjern4 
 
Hvis du kun ønsker at deltage i nogle af kurserne, skal du kontakte Jette Henriksen 

Kontakt: 
Kontakt kursussekretær for yderligere information: 
Jette Henriksen, Mail: jehe@rybners.dk, Tlf.: 7913 4584 
Cathrine Slipsager, Mail: csc@rybners.dk, Tlf.: 7913 4429

Fravær:
Du skal som deltager være opmærksom på, at selvom det er onlineundervisning, skal 
du være tilstede online hver dag i 7,4 time.
Du vil modtage et velkomstbrev med vejledning til hvordan du kommer godt i gang, og 
hvordan vi registrerer at du deltager.
Der vil blive udleveret regler om fravær på 1. kursusdag til alle kursister. 
Hvis du er syg skal du kontakte Rybners og samtidig til din virksomhed besked.

Kom i gang nu:
1. kursus: 19.03.2020 – 04.05.2020 kviknummer AMA201fjern1
2. kursus: 24.03.2020 - 07.05.2020 kviknummer AMA201fjern2 
3. kursus : 25.03.2020 – 11.05.2020 kviknummer AMA201fjern3
4. kursus: 27.03.2020 – 13.05.2020  kviknummer AMA201fjern4



Rybners  |  Spangsbjerg Møllevej 72 
6700 Esbjerg  |  Tlf. 7913 4511 

www.rybners.dk

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 afhængig af den enkelte medarbejders anciennitet.  

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). VEU skal søges senest fire uger efter kurset er afsluttet og udbetales 
til virksomheden.

I forbindelse med tilmelding kan Rybners kontaktes for hjælp/vejledning mht. VEU-
godtgørelse.

Godtgørelse fra kompetencefonden søges via PensionDanmark.

Klik på:  
www.horesta.dk/nyheder/2018/august/vil-du-have-tilskud-til-efteruddannelse/

Deltagerbetaling:
Der er deltagerbetaling til alle AMU-kurser på mellem 126 kr. og 190 kr. pr. dag for 
medarbejdere med uddannelse til og med faglært niveau. Der er fuld betaling for 
medarbejdere, der har en uddannelse på akademiniveau eller derover. 

I forhold til kompetecenfonden kan følgende bistå med hjælp til ansøgningen: 

Sjælland og Bornholm  
Lene Wendelboe
Chefkonsulent
Tlf: +45 20 72 30 95
Mail: lene@projektjatak.dk

Jylland og Fyn 
Gunhild Bjerre 
Chefkonsulent
Tlf. 21 29 62 52
Mail: gunhild@projektjatak.dk


