Grundforløb 1

FØDEVAREPRODUKTION, GASTRONOMI OG
VÆRTSKAB
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Drømmer du om et spændende og sammenhængende uddannelsesforløb, hvor du arbejder
med dyr, bæredygtighed og lækker mad – så er et helt nyt Grundforløb 1 på HANSENBERG
lige noget for dig.
Fagretningen er bygget op om 3 projekter samt virksomhedspraktik i udlandet, som giver dig nogle relevante og
meget efterspurgte kompetencer. Efter Grundforløb 1 kan
du fortsætte på Grundforløb 2 inden for gastronomi og
fødevareproduktion, hvor der er mange ledige praktikpladser og job, når du er færdiguddannet.
Projekt 1: Dyrehold og fødevareproduktion
Her kommer du tæt på HANSENBERGs kvæg. Du er med til
at malke og fodre dyrene, og du får indblik i, hvilken
betydning deres sundhed har for både dem og os. Du får
undervisning i sikkerhed og håndtering af kvæg.
Du kommer til at arbejde med dyrkning af gode og velsmagende afgrøder, der anvendes i fødevareproduktionen
– og du ser nærmere på, hvad forskellen er på konventionelle og økologiske fødevarer. Projektet indeholder
også virksomhedsbesøg.
Projekt 2: Den grønne café – økologi, bæredygtighed og
værtskab
Du er i dette projekt med til at åbne en café. I teams
fremstiller I retter med fokus på bæredygtighed og
økologi, og retterne serverer I for gæsterne i caféen. Du
lærer at kreere økologiske og konventionelle menuer, og
du arbejder med råvarekendskab og ser på forskelle i bl.a.
kvalitet, smag og pris.
Projektet byder på undervisning i grundlæggende hygiejne
og i kalkulation, så du kan udregne en pris til betalende
cafégæster. Du kommer også på virksomhedsbesøg.
Projekt 3: Fra have til mave
Fra have til mave er afslutningen på Grundforløb 1, hvor du
afprøver dine nye kompetencer inden for gastronomi,
hygiejne, kalkulation og værtskab.

Eksempelvis sammensætter og tilbereder du og dit team
en 3-retters menu, der tager udgangspunkt i de dyrkede
afgrøder på projekt 1, og jeres familier inviteres på en
festlig aften.
I samtlige projekter implementerer vi dansk og IT, og du
arbejder blandt andet med at designe en kogebog fra have
til mave med facts om produktion og dyrkning af afgrøder.
Du udarbejder tekster til din eksamensportfolio, der
fungerer som adgangsbillet til eksamen.
Under forberedelserne til praktikpladssøgning skriver du
ansøgning og CV og bliver klogere på, hvordan du bedst
muligt forbereder dig til jobsamtalen.
Erasmus+
Vælger du fagretningen Fødevareproduktion, gastronomi
og værtskab, får du også en helt unik chance for at komme
i virksomhedspraktik i 2 uger i udlandet via EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Vi hjælper dig med at finde en
virksomhed, der matcher dine ønsker og kompetencer – og
med at få styr på kost, logi osv.
Ønsker du i stedet et praktikophold i Danmark, finder vi
sammen en løsning, hvor du får 1 uges praktik i en
virksomhed samt 1 uges praktik på et af HANSENBERGs
Grundforløb 2-hold.

Grundforløbets varighed
20 uger

HANSENBERG – bliv dig selv

Gennemførelsen af Grundforløb 1 giver adgang til Grundforløb 2 på hvilken som helst
af de over 100 forskellige erhvervsuddannelser.
Bemærk: Enkelte uddannelser har adgangsbegrænsning til Grundforløb 2.

Undervisningsmiljø
Du vil gennem hele grundforløbet være tilknyttet et hold,
hvor der vil være forskellige tværfaglige aktiviteter og
temaer.
Der vil hele tiden være fokus på dig, hvad du er god til, og
hvilken karrierevej du skal vælge.

Adgangskrav og optagelse

På Grundforløb 1 bliver du introduceret til et større
fagområde.
I løbet af Grundforløb 1 vælger du, hvilket Grundforløb 2
du ønsker at fortsætte på. Grundforløb 2 retter sig mod én
konkret uddannelse.
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk.

Du kan starte på Grundforløb 1, hvis du:

Uddannelserne findes på følgende adresser:

• søger direkte efter 9. eller 10. klasse eller senest 1 år
efter afsluttet 9. eller 10. klasse.

C.F. Tietgens Vej 11
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker,
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-,
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskinog vejgodstransportuddannelserne.

• har bestået folkeskolens afgangseksamen, herunder
har bestået dansk og matematik.
• er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
eller har en uddannelsesaftale, hvor Grundforløb 1 er
omfattet.
Grundforløb 1 starter i august, og du søger ind senest den 1.
marts via www.optagelse.dk.
Der er uddannelsesgaranti, hvilket vil sige, at elever, der
har gennemført Grundforløb 1, er garanteret, at de kan tage
en erhvervsuddannelse – men ikke en bestemt erhvervsuddannelse.

Skovvangen 28
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent
og fitnessuddannelsen.
Vranderupvej 90
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand,
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker,
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen.

EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse
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