
• VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF UDDANNELSER PÅ TECHCOLLEGE



Informationsmøde

• Introduktion til Grundforløbet GF1

• Uddannelsens opbygning og indhold

• Studievejledere

• SPS m.m.

• Skolehjem

• SU og befordring

• Rundvisning

Aftenens program



Grundforløb 1: 20 uger

• Arbejder teoretisk og praktisk. 

• Klædes på til arbejdsmarkedet.

• Sociale fællesskaber.

• Valgfag og skolepraktik.

• Klar til GF2.

GF1 - Fagretningen Mad og Oplevelser



• Bager og konditor

• Gourmetslagter butik/delikatesse

• Ernæringsassistent

• Gastronom, herunder kok, smørrebrød og catering

• Receptionist

• Tjener

Uddannelsesretninger



Restaurant 
Du dækker flotte borde, lærer at servere, 
laver menuer, blander drinks m.m.

Køkken
Du laver forretter, hovedretter & desserter

Slagter 
Du laver convenience & ”To go retter”, 
pølser, smørrebrød og kød udskæringer.  

Bageri
Du bager brød, laver kager & konditori, 
chokolade, marcipan m.m.

Værksteder



Det praktiske arbejde i værkstederne

• Værksted hver onsdag & torsdag. 

• Alle skal møde omklædt kl. 8.15.

• Du skal have arbejdstøj og fodtøj på i værkstederne.

• I kommer til at arbejde med alle uddannelsesretninger.

• Du møder kun uddannede lærere. 



Her er et udpluk af de lærere du vil møde

Uddannelseschef 
Heinrich Christiansen 
Mobil: 2526 6294 

GF1 lærer
Joan Kramme

Mobil: 2526 6237



Når du starter 

• Du får dit eget skab på skolen.

• Alle skal medbringe en lille hængelås til skabet. 

• Du låner et knivsæt af skolen. 

• Fodtøj & knivsæt må ikke tages med hjem.

• Du skal klæde om på skolen, når du møder ind om morgenen.

• Alle elever sørger selv for, at vaske arbejdstøj.





Optagelseskrav til GF1

• Bestået eksamen i dansk med mindst 02

• Bestået eksamen i matematik med mindst 02

• Der er en afsluttende mundtlig eksamen i dansk



• Aktiviteter, arrangementer og elevdage:

• Elevforum, foredrag, messer, Study Aalborg, Åbent Hus, 

Tech Challenge.

• Elevråd og Fredagscafe.

• Og så er der alle de ting, I selv tager initiativ til……. 

Studiemiljø



Grundforløb 1 og 2 Hovedforløb

20 uger 20 uger

Fagretning 

Mad og oplevelser Uddannelse Uddannelsesaftale Svendeprøve

Tjener
Gastronom 
Bager og konditor
Gourmetslagter
Receptionist
Ernæringsassistent

Gastronom Praktik Praktik
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Eller anden uddannelse
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Uddannelserne på Food



SPS
Specialpædagogisk støtte

Varig funktionsnedsættelse

• Ordblind / talblind

• Fysisk handicap

• Psykisk diagnose



Dokumentation

• Ordblindetest

• Dokumentation fra læge/speciallæge

• Udredning fra psykiater/speciallæge



Studievejleder:  

• Pia Mossing 

• Tanja Hattel 

Coach:

Nikolaj Andersen  

Lars Knudsen

Kommer du i tvivl eller sker der ændringer



For at være berettiget til en skolehjemsplads skal du have 

fem kvarter med offentlig transport til nærmeste skole, der 

udbyder uddannelsen.  

• Under 18 år gratis.

• Har du en uddannelsesaftale, får du løn og skal betale 

for skolehjem.

• Over 18 år – 495,00 kr. pr. uge.

Skolehjem



Ungdomskort
Vil du søge ungdomskort/buskort, skal du bruge dit 

NemId for at søge på; www.ungdomskort.dk

Du kan først søge om ungdomskort, når du er 
optaget på uddannelsen. 

DU KAN TIDLIGST SØGE JULI 2020

Der er en behandlingstid på ca. 14 dage.

Hvis der opstår problemer i bestillingen, 
er du altid meget velkommen til at kontakte:

Lotte Vangkilde: 7250 5172 

http://www.ungdomskort.dk/




Startdato for GF1 og GF2: 10 august 2020
Slutdato for GF1 og GF2 :  15 januar 2021



SU
Du er berettiget til SU – kvartalet efter du er blevet 18 år. 

Du kan tidligst søge SU en måned, før du er berettiget.

Du skal bruge din nemid.

Du skal have en nemkonto.

Du skal have en E-Boks. 

www.minsu.dk

Er du i tvivl kan du kontakte 

Lotte Vangkilde: 7250 5172

http://www.minsu.dk/


Elevbetaling på grundforløb

•

• TECHCOLLEGE opkræver et éngangsbeløb til nødvendige 
undervisningsmaterialer på kr. 500.

• Opkrævningen vil være en éngangsbetaling og derfor kun blive 
opkrævet i forbindelse med at du starter på din uddannelse. 
Elevbetalingen gælder også for dig, der starter i ny mesterlære.

• Beløbet bliver opkrævet særskilt 2 uger efter studiestart og der er 

mulighed for at indbetale en faktura eller overføre via MobilePay.



Vær studieaktiv og en del af fællesskabet

Du har mødepligt til alle timer og pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Vi forventer, at du 

kommer til tiden, på lige fod med en arbejdsplads 



• Mandag den 10 august i kantinen, 

Rørdalsvej 10, bygning H

• Kl. 8.45

• Husk arbejdstøj & sikkerhedssko

• Husk hængelås til dit skab

Vi glæder os til at se dig


