ERNÆRINGS
HJÆLPER PJECE
- en kostfaglig ressource i både små
og store køkkener

BLIV KLOGERE
PÅ ER N Æ RI N
GS H JÆ LP ER N E

MØD TO AF DEM
HER – OG LÆS OM
DE FUNKTIONER,
ERNÆRINGSHJÆLPERE KAN
UDFYLDE I
KØKKENER

» Uddannelsen til

ernæringshjælper
består af 30 ugers
skoleophold resten er praktik.

ERNÆRINGSHJÆLPERE
KAN GØRE
EN FORSKEL
EN ERNÆRINGSHJÆLPER er en værdsat
medarbejder at have i køkkenet, viser de
foreløbige erfaringer. God til at indgå i et
team, en vigtig hjælper for det øvrige personale og udstyret med kost- og ernæringsfaglige kompetencer, som er vigtige på det
kostfaglige arbejdsmarked. Samtidig er uddannelsen til ernæringshjælper for mange
et første og vigtigt skridt til at uddanne sig
til ernæringsassistent.
Det er derfor vores håb, at ernæringshjælperne får en velfortjent plads i køkkenerne.

KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET OG
KOMMUNERNES LANDSFORENING

OM
UDDANNELSEN
Fakta:
Ernæringshjælperuddannelsen
• Tager halvandet år
• Er første trin i uddannelsen til
ernæringsassistent
• Består af 30 ugers skoleophold incl.
grundforløbet, resten er praktik.
Uddannelsen veksler mellem skoleog praktikophold
• Har eksisteret siden 2008, de første
ernæringshjælpere blev uddannet året
efter.
Kompetencemålene fastslår, at eleverne
skal have begyndende rutine i bl.a. at:
• Tilberede velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad med brug af de
korrekte metoder og materialer og at
tage hensyn til hygiejne, egenkontrol,
økonomi, indkøb og kvalitet m.m.
• Anrette og servere mad
• Arbejde i teams og yde service til
kunder og brugere
• Beskrive madens eller råvarernes
kulinariske og sensoriske kvalitet.

ERNÆRINGSHJÆLPER
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EN NYTTIG
UDDANNELSE
Køkkenerne har taget godt imod ernæringshjælperne, viser
den første undersøgelse af, hvordan de nye ernæringshjælpere fungerer på arbejdsmarkedet.
ERNÆRINGSHJÆLPERE OG LEDERE er enige
om, at ernæringshjælpernes kompetencer
kan bruges i både et stort og i et lille køkken, og lederne er meget tilfredse med den
nye faggruppe. Tre ud af fire ledere mener,
at ernæringshjælpernes arbejde er tilfredsstillende, og hver fjerde vurderer ernæringshjælpernes indsats som yderst tilfredsstillende. Tilfredshed findes i både kommuner,
regioner og private virksomheder.
Stort set alle ernæringshjælpere klargør,
anvender og tilbereder kød, grønt, bagværk
og frugt, mens lidt færre håndterer fisk og
fjerkræ. Ni ud af ti ernæringshjælpere laver
dele af måltider, og syv ud af ti ernæringshjælpere producerer hele måltider i køkkenet. Cirka otte ud af ti anretter maden, og
knap seks ud af ti ernæringshjælpere er
med til at udportionere og pakke maden.
Ernæringshjælpere og ledere er enige om, at
ernæringshjælperne har gode muligheder for
at få endnu større ansvar i arbejdet. Mere end
hver anden leder vurderer, at ernæringshjælperen kan bruges på andre områder end i dag.

Kilde: Rapporten ”Kompetenceprofiler og
hverdagspraksis for kost og ernæringsuddannelserne”, KL og Kost & Ernæringsforbundet,
april 2011. Undersøgelsen er del af projekt
”Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for
kost- og ernæringsuddannelserne.
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JEG ER VIRKELIG
TILFREDS
Hvorfor valgte du at blive
ernæringshjælper?
- Efter folkeskolen og et ophold på efterskole overvejede jeg at gå i gang med uddannelsen som ernæringsassistent, men
jeg valgte i stedet ernæringshjælperuddannelsen, fordi den er mere praktisk orienteret og de boglige krav mindre.

Hvad synes du om at arbejde som
ernæringshjælper?

UDTALELSEREERN
FRA HJÆLP

- Jeg er virkelig tilfreds. Det er spændende
og udfordrende. I mit job kommer jeg ud
i en række forskellige kantiner i kommunen,
hvor jeg går til hånde for det øvrige køkkenpersonale. Jeg hjælper til med mange
forskellige opgaver – varmer mad, bager
kage, laver smørebrød og madpakker og
har ansvar for, at maden ser ordentlig ud,
når den serveres.

DET ER SPÆNDENDE OG
UDFORDRENDE. I MIT JOB
KOMMER JEG UD I EN
RÆKKE FORSKELLIGE
KANTINER I KOMMUNEN,
HVOR JEG GÅR TIL HÅNDE
FOR DET ØVRIGE KØKKENPERSONALE

Hvad vil du gerne lave på sigt?
- Jeg overvejer på et tidspunkt at videreuddanne mig til ernæringsassistent.
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Malene Lonny Hansen

Hvad er dit drømmejob?

Arbejdssted: Ernæringshjælper i
Guldborgsund Madservice
Alder: 22 år
Bopæl: Vordingborg
Baggrund: Uddannet som ernæringshjælper på det første hold i 2009.

- Det er faktisk, hvad jeg laver nu. Jeg har
det hyggeligt med mine kolleger og nyder
den borgerkontakt, der også er i jobbet.

E R N Æ R I N G S H J Æ L P E R 2 0 11

20 1 1 E R N Æ R I N G S H J Æ L P E R

5

Ane Kirstine Jensen
Arbejdsplads: Ernæringshjælper på
Plejecenter Fjordvang i Mariager
Alder: 52 år
Bopæl: Mariager
Baggrund: Oprindeligt uddannet som
teknisk assistent. Uddannet som ernæringshjælper på det første hold i 2009.

UDTALELSER

FRA HJÆLPERE

NU VED JEG MERE
OM ERNÆRING
Hvorfor har du valgt at blive
ernæringshjælper?
- Jeg har været medansvarlig for køkkenet
i 12 år og savnede mere viden om at sikre
god ernæring til vores beboere, hvoraf
mange er småtspisende og derfor underernærede. Som deltager i Servicestyrelsens projekt ”God mad – godt liv” har jeg
været med til at screene de ældres ernæringstilstand og beregne, hvilken mad de
skal have for at tage hurtigt på i vægt.
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Med uddannelsen føler jeg mig bedre rustet
til mit arbejde.

Hvad synes du om uddannelsen?
- Det er hårdt at sidde på skolebænken,
når man er vant til at gå på arbejde, men
det har givet mig bedre redskaber. Især er
jeg glad for, at jeg nu ved, hvor jeg finder
de oplysninger, jeg behøver. Og så er det
rart, at jeg nu har et stykke papir, der dokumenter, hvad jeg kan. Det er svært at få
job i et køkken som ufaglært i dag.

N

Hvad er dit drømmejob?
- Jeg er rigtig godt tilfreds med det job, jeg
har. Jeg har nu fået en økonoma som kollega, vi driver køkkenet sammen med
hjælp fra en ufaglært. Mit arbejde er meget
selvstændigt, og der er noget meget livsbekræftende ved at arbejde med ældre.
Det gør mig simpelthen i godt humør.

» Jeg savnede
mere viden om at
sikre god ernæring
til vores beboere,
hvoraf mange er
småtspisende.
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ERNÆRINGSHJÆLPERE
AFLØSER UFAGLÆRTE
På sigt vil en kostfaglig uddannelse være nødvendig for
at arbejde i både små og store køkkener, og ernæringshjælperne er et godt bud på de ufaglærtes afløsere,
vurderer uddannelseschef.
SOM UDDANNELSESCHEF på Erhvervsskolerne i Aars er Ella Holm
Hansen med til at uddanne ernæringshjælpere, og hun spår faggruppen en
stadig større rolle i mange forskellige
slags køkkener.
- Ernæringshjælperne er kommet for
at blive i både store og små køkkener.
De er et rigtig godt supplement til ernæringsassistenter og vil i stadig større
omfang afløse ufaglært arbejdskraft,
som der bliver stadig færre af i køkkenerne i fremtiden.

Passer ind mange steder
Ella Holm Hansen vurderer, at de store
køkkener i stigende grad vil ansætte
ernæringshjælpere til at indgå i teams
under ledelse af andre kostfaglige
grupper som ernæringsassistenterne.
Ernæringshjælperen vil typisk ikke stå
alene med ansvaret.
I mindre køkkener er ernæringshjælperen et godt valg som medhjælper.
For eksempel i små kantiner, levebomiljøer og daginstitutioner, hvor opgaver som afrydning, opvask og anretning af maden tidligere har været vare-
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taget af personale uden køkkenerfaring
eller kostfaglig baggrund, eksempelvis
plejepersonale eller rengøringsassistenter.
- Mange steder vil det være guld værd
at få en ernæringshjælper ind, som
har en grundlæggende viden og kostog ernæring, siger Ella Holm Hansen.

Vokser med opgaverne
Hun har selv ansat en ernæringshjælper
til kantinen på Erhvervsskolerne i
Aars, og den beslutning er uddannelsesinstitutionens kantine rigtig godt
tjent med, vurderer hun.
På sigt forventer hun, at en del ernæringshjælpere vil læse videre til ernæringsassistenter og dermed give køkkenerne et yderligere kompetenceløft:
- Nogle ernæringshjælpere er ikke så
boglige eller mangler selvtillid til at
tage en længere uddannelse, men erfaringen er, at de via arbejdet i køkkenet
opnår større tro på sig selv og kan
klare flere udfordringer også uddannelsesmæssigt – til gavn for sig selv
og køkkenerne.
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ANSATTE EN
ERNÆRINGSHJÆLPER
Den kommunale madservice i Guldborgsund Kommune har
gode erfaringer med ernæringshjælpere, både som elever,
der kommer i praktik under deres uddannelse, og en
ernæringshjælper som medhjælp i de kommunale
cafeterier.
- VI HAR STOR glæde af at have en ernæringshjælper ansat, fortæller gruppeleder
Mai-Britt Hansen.
Kommunen Guldborgsund Madservice
består af fem køkkener, tre caféer og ni cafeterier. Ernæringshjælper Malene Lonny
Hansen arbejder i kommunens cafeterier
og caféer, og hun assisterer de steder, hvor
der er behov.
- Hun er vores første uddannede ernæringshjælper, og vi er rigtig glade for hende.
Hun udfylder mange funktioner som medhjælp for vores ernæringsassistenter, og
hun gør et super godt stykke arbejde, vurderer gruppelederen.
Mai-Britt Hansen tøver ikke med at opfordre
andre cafeterier til at ansætte en ernærings-

hjælper. Det har krævet lidt ekstra tid til
oplæring, men den tid er givet godt ud,
mener hun.
Guldborgsund Madservice lægger vægt på
at være en rummelig arbejdsplads med
plads også til personer, der som Malene
ikke er bogligt stærke og derfor kræver lidt
ekstra instruktion og støtte til nogle opgaver.
- Vi tror på, at alle har krav på en chance,
og det er en vigtig værdi hos os, at alle vores
medarbejdere bliver vist tillid og ansvar.
Det er vores erfaring, at man vokser med
opgaverne. Jeg vil varmt anbefale at overveje at ansætte en ernæringshjælper, hvis
der er overskud til oplæring og passende arbejdsopgaver, siger Mai-Britt Hansen.

HVAD MENER
?
ARBEJDSGIVERNE
D
IE W S M E
2 IN T E RV
E
R
E
IV
G
A R B E JD S
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GOD MULIGHED FOR
OPKVALIFICERING
PÅ PLEJECENTERET Søvangen i Silkeborg
har ernæringshjælperuddannelsen været
en kærkommen mulighed for at opkvalificere en mangeårig og værdsat ufaglært
medarbejder, fortæller køkkenleder Karin
Storgaard.
- Vi ønsker faglært arbejdskraft i køkkenet,
så da jeg så ernæringshjælperuddannelsen,
var det oplagt at foreslå den til vores ufaglærte husassistent gennem 18 år. Samtidig
gav det mig mulighed for at støtte hende i
at få papir på alle de fine evner, hun har.
Eksamenspapirer bliver stadig vigtigere for
at klare sig på arbejdsmarkedet.
Køkkenet på Søvangen har gradvist fået
færre af de arbejdsopgaver, som tidligere
kunne udføres af en ufaglært, eksempelvis
udportionering, opvask og servering. De
funktioner udføres nu af andre faggrupper.
Tilbage i køkkenet er tre medarbejdere og
arbejdsopgaver, der forudsætter kostfaglige
kompetencer, vurderer Karin Storgaard.
Samtidig har Søvangen en politik om, at
ufaglærte altid skal være på vagt sammen
med en faglært, så uden ufaglærte i køkkenet er det blevet nemmere at lave vagtplaner.
Hun synes, ernæringshjælperuddannelsen
er et godt initiativ:

- Uddannelsen giver køkkenerne adgang
til kandidater med en praktisk og teoretisk
basisviden om kost og ernæring og de vigtigste arbejdsprocesser i et køkken, og så er
det fint, at uddannelsen er designet, så ernæringshjælperen kan bygge ovenpå uddannelsen og blive ernæringsassistent og
derved udfylde endnu flere vigtige funktioner
i køkkenet, siger Karin Storgaard.

» Uddannelsen

giver køkkenerne
adgang til
kandidater med
en praktisk og
teoretisk basisviden om kost
og ernæring.
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ERNÆRINGSHJÆLPERNE
– TIL GAVN
I BÅDE SMÅ
OG STORE
KØKKENER
I DENNE PJECE fortæller to færdiguddannede ernæringshjælpere om, hvorfor de har
valgt uddannelsen og om, hvad de håber at
kunne bruge den til på arbejdsmarkedet.
To arbejdsgivere videregiver deres gode erfaringer med at have ernæringshjælpere
ansat og fortæller, hvilke funktioner en ernæringshjælper udfylder her.
Pjecen er især henvendt til arbejdsgivere i
kommuner, regioner, i staten og i det private
erhvervsliv, der har hørt om ernæringshjælpere, og som overvejer at ansætte dem
- og derfor gerne vil vide mere om, hvem de
er, og hvad de kan.

www.kost.dk

www.kl.dk

