
EFTERUDDANNELSE FOR HOTEL- 
OG RESTAURATIONSBRANCHEN
REGION SYDDANMARK 

MÅLRETTET MEDARBEJDERE MED 
BRANCHEERFARING, FORÅR 2023

TILSKUD OG ØKONOMI  

Hvis kursusdeltageren har uddannelse på maksimalt faglært niveau (erhvervs- 
uddannelse), ligger prisen på kurserne fra 126 kr. pr. dag, og man kan som arbejds- 
giver opnå VEU-godtgørelse på op til 892 kr. pr. dag. Har kursusdeltageren mere end 
120 km t/r til kurset, ydes der tilskud til kost og logi på op til 500 kr. pr. døgn samt 
tilskud til transport.

For medarbejdere der er omfattet af 3F/HORESTA overenskomsten, kan der udover 
VEU-godt- 
gørelse opnås tilskud gennem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetence- 
udviklingsfond. Beløbet er 893 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at medarbejde-
ren ikke har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse og har minimum 6 måneders 
anciennitet. Tilskud i alt pr. dag = 1522 kr. 

For yderligere information vedr. tilmeldinger til kurser, tilskud fra Kompetence-
fonden, VEU-godtgørelse eller reglerne for selvvalgt og aftalt uddannelse er du 
velkommen til at kontakte en af de enkelte skoler.

Kurserne er målrettet faglærte og øvrige medarbejdere med branche- 
erfaring. Der er garanti for, at kurserne holdes ved minimum 8 tilmeldte, 
og sidste frist for tilmelding er en uge før kursusstart.



  AMUnr.
Bæredygtighed: 
Bæredygtighedsuddannelse -3 moduler .................................... 45251 49830, 49843 

Årstidernes råvarer i måltiderne  .................................................. 47667
Affaldssortering  .............................................................................. 11584
Reduktion af madspild - 1  .............................................................. 48800 
Reduktion af madspild - 2  .............................................................. 48774

Fagfaglige kurser: 
Servering af øl  .................................................................................. 45332
Mad til vegetarer og veganere ....................................................... 48781
Signaturbrød  .................................................................................... 47404
Barista kaffe- og theoplevelser  .................................................... 48866
Syltning og fermentering sæsonens råvarer  ............................. 48682
Bagning med surdej ......................................................................... 49448
Kalkulation ved produktion af mad ............................................... 48772
Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen .................... 49465

AMU-kurserne er korte kurser målrettet både faglærte og ufaglærte medarbejdere.  
Der udstedes et kursusbevis efter hvert kursus. 

  AMUnr.
Øvrige kurser: 

Serviceorienteret betjening af gæster ........................................ 46930 
Ledelse og det personlige lederskab ............................................ 49728
Konflikthåndtering .......................................................................... 46493

Spørgsmål vedr. tilmelding og dato for kurser
Kontakt en af skolerne: 

HANSENBERG: Pernille B. Larsen  Tlf. 7932 0399
Rybners: Susanne E. Justesen  Tlf. 4199 9400
Kold College: Marianne Broe  Tlf. 6313 2027
EUC Syd: Dan Feld-Jakobsen  Tlf. 5192 8358 / 7412 4242
Svendborg Erhvervsskole: Lea S. Christensen  Tlf. 7222 5733
Tietgen: Thomas Bystrup-Kjær  Tlf. 2261 6576


