
Opkvalificering af lærlinge i  
Hotel- og restaurationsbranchen  

Rybners tilbyder i samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter et fjernundervisningsforløb for lærlinge i Hotel- og 
restaurantbranchen, med et fagligt indhold, der er tilpasset 
online undervisning. Her er muligheden for at forbedre dine 
kompetencer, mens vi arbejder os gennem sundhedskrisen.



Faglig online opkvalificering – hjemmefra 
I et samarbejde mellem 3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
udbyder Rybners Kursuscenter et 10 dages onlinekursus til lærlinge i Hotel- og 
restaurationsbranchen. 

På kurset får du blandt andet løftet dine kompetencer indenfor gæstebetjening, 
sammensætning og planlægning af menu, valg af vine og værtskab.

Virksomheder med overenskomst har mulighed for at få op til 100% dækket af 
medarbejdernes lønudgifter. 

Vi tilbyder følgende 10 dages kursuspakke:

Kursusperiode: 08.04.2020 - 24.04.2020.

AMU 
kode

Titel Dage

40914 Kalkulation ved gæstebetjening 1
48842 Menu sammensætning 2
48844 Planlægning af menu 2
48282 Valg af vine til menu og gæster 2
48870 Værtskab og oplevelse på hotel og restaurant 1 1
48871 Værtskab og oplevelse på hotel og restaurant 2 2

Ialt  10 dage



Praktiske oplysninger: 
Deltageren skal have en computer til rådighed og adgang til internettet. 
Ved tilmelding oplyses de praktiske forhold med at få adgang til 
fjernundervisningsmodulerne. 

Bemærk undervisningstiden er fra kl. 08.00 til 15.24. Vi registrerer tilstedeværelse 
for at kunne dokumentere fremmøde. Det betyder, at deltageren skal være online i 
undervisningstiden

Vi glæder os til at se dig på kurset.

Sådan melder du dig til kurset:
Gå ind på www.efteruddannelse.dk og søg på kviknummer: AMA201fjer2B  

Kontakt Rybners kursussekretærer for yderligere information om tilmelding og 
spørgsmål til forløbet: 
 
Jette Henriksen
Tlf.: 7913 4584
Mail: jehe@rybners.dk

Kursusperiode: 08.04.2020 - 24.04.2020.

Cathrine Slipsager
Tlf.: 7913 4429
Mail: csc@rybners.dk
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Bemærk 
Alle kan deltage i forløbet. Støtte fra kompetencefonden er dækket af overenskom- 
sten med 3F indenfor Hotel- og restaurationsbranchen. Dvs. elever kan helt ekstra- 
ordinært til udgangen af april 2020 deltage i op til 2 ugers (svarende til 74 timer) 
opkvalificering med kompetencefondsstøtte. 

Elever er ikke VEU-godtgørelse berettiget, og derfor udgør støtten maksimalt 140 
kr. timen. Støtten kan dog ikke overgår elevens faktuelle løn. Efter endt forløb skal 
virksomheden kontakte PensionDanmark, som vil hjælpe med refusion. 

Er du i tvivl om reglerne for kompetencefonden kontakt: 

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


