En dag på
Hotell, restaurang och bageri
Hotell, restaurang och bageri är ett nationellt program. I dagsläget går det 16 elever på vårt
program och vi är fyra klasspersonal.
Här beskriver vi en heldag som innehåller undervisning i de kurser som är speciella för vårt
program.

Klockan 8.15 samlas vi alla runt bordet. Vi
kollar närvaro och tar upp aktuella
händelser innan vi startar dagen.
Vid vår interaktiva skrivtavla undervisar vi i
dagens teori. I dag fokuserar vi på hygien.
Då går vi igenom vad lagar och regler säger.
Vi visar och påminner om vilken
skyddsutrustning eleverna ska ha när de
arbetar i köket eller i cafeterian.

8.45: Nu är det hög tid att fördela dagens
arbetsuppgifter. Några elever startar med att
göra smörgåsarna till cafeterian. Brödet har vi
tidigare bakat. Salladen kommer från vårt
växthus. Pålägget är olika från säsong till säsong.
Vi försöker alltid göra allt vi kan från grunden,
med så naturliga och närproducerade råvaror
som möjligt.

De som ska öppna cafeterian byter om till serveringsklädsel. De
brygger kaffe, startar diskmaskinen och plockar fram det vi för
dagen har till försäljning. Mellan klockan 9.15 och 10.00 är de
sedan ansvariga för all service och bemötande mot sina gäster.
Vi använder oss av en visuell kassaapparat som hjälpmedel.
Därefter följer efterarbetet. Det måste vara rent och snyggt
efteråt. Sedan räknar de kassan och bokför dagens försäljning.

10.00: Förmiddagen ägnas ofta åt våra två stora kurser,
matlagning och bakning. På denna utbildning ska du
känna till de vanligaste grunddegarna. På bilden tränar
några elever på att baka matbröd med jäst.

Eleverna ska också känna till de vanligaste
matlagningsmetoderna. Här gör några elever köttbullar.

För att kunna följa hygienkraven behöver man
lära sig tvätt och lokalvård. Vi undervisar här i
hur man sedan stryker tvätten.

Vi arbetar alltid tematiskt och utifrån säsong. Vi har ofta olika projekt på gång. Det kan vara
en beställning till en konferens, en lunchservering, olika matpajer, fikabröd och julkorgar. Vi
samarbetar även med Ung företagsamhet.

Dagen avslutas sedan strax innan klockan tre där den började. Vi sitter runt bordet, pratar
igenom vad vi gjort under dagen. Vad har vi lärt oss? Vad händer i morgon?

