
 

 

 

 

Vores faglighed kommer ikke blot til udtryk gennem den måde vi arbejder med mad, 

måltider og værtskab på, men også gennem den uniform vi bærer og repræsenterer 

vores fag med.  

Derfor har Hotel- og Restaurantskolen opstillet rammer og regler for uniformering, 

som understøtter stærke fagtraditioner, sammenhæng med branchen, den størst 

mulige sikkerhedsmæssige adfærd samt den bedste hygiejne. Rammer og regler for, 

hvilken uniform du som elev eller medarbejder skal bære i undervisningssituationer 

udspringer således af fagtraditioner og gældende lovgivning inden for hygiejne- og 

fødevaresikkerhed samt arbejdsmiljø.  

 

Retningslinjerne gælder alle skolens elever (uanset om du er brobygningselev, 

hovedfagselev eller kursist). De samme regler gælder undervisere, gæstelærere og 

andre besøgende som deltager i undervisning og andre skolerelaterede aktiviteter, 

herunder festlige arrangementer. Ligesom de gælder vores housekeeping, købmænd 

eller kantinepersonale.  

 

Retningslinjerne for, hvilken uniform du skal bære til undervisningen, er forskellige 

afhængig af, hvorvidt det er undervisning i et teorilokale eller et værksted. 

 

Værksteder defineres som de lokaler/områder, der understøtter praktisk 

undervisning f.eks. i form af fødevareproduktion, servicering af andre, opdækning mv. 

Dette gælder blandt andet køkkenerne, tjenerbygningen, bålpladsen, laboratorier og 

kantinen.  

 

Teorilokaler er de klasselokaler/områder, hvor der foregår teoretisk boglig 

undervisning.  

 

Ved teoretisk undervisning er der valgfri påklædning for både elever, undervisere og 

øvrige.  

 

Ved værkstedsundervisning er der forskellige retningslinjer for, hvilken 

uniform/påklædning du skal bære, afhængigt af, hvilken uddannelse du er en del af. 

Der er dog ikke krav til arbejdspåklædning ved kortvarigt ophold i et af skolens 

værksteder, f.eks. hvis der skal gives en besked 
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Følgende minimums påklædning er udgangspunktet: 

10. klasse Forstykke, ren T-shirt og skridsikre sko. 

G1 Fuld uniform, dvs. kokkejakke, forstykke, kokkebukser og skridsikre sko 

Kok Fuld uniform, dvs. kokkejakke, forstykke, kokkebukser, skridsikre sko.  

Elever på hovedforløbet kan anvende deres egen uniform fra mester, 

under forudsætning af, at den udgøres af tilsvarende. 

Tjener, G2 Hvid skjorte og forklæde.  

Tjener, øvrige Hvid skjorte og forklæde, når de er i restauranten, har gæster i 

tjenerbygningen eller indgår i en anden servicefunktion. 

Elever på hovedforløbet kan anvende deres egen uniform fra mester, 

under forudsætning af, at den udgøres af tilsvarende. 

Smørrebrød/cater Kokkejakke eller t-shirt, kokkebukser og skridsikre sko. 

Elever på hovedforløbet kan anvende deres egen uniform fra mester, 

under forudsætning af, at den udgøres af tilsvarende. 

Ernæring Kokkejakke/kittel eller t-shirt, bukser og skridsikre sko. 

Elever på hovedforløbet kan anvende deres egen uniform fra mester, 

under forudsætning af, at den udgøres af tilsvarende. 

Bager/konditor Kokkejakke eller t-shirt, sorte eller ternede arbejdsbukser samt 

skridsikre sko. 

Receptionist Grundforløbselever bærer blå/hvide skjorter, pæne mørke 

bukser/nederdel og mørke sko.  

Hovedforløbselever kan anvende deres egen uniform fra mester, under 

forudsætning af at den udgøres af tilsvarende. 

Brobygning Skridsikre sko og forstykke. Det udlånes af skolen.  

Fysik/kemi Kitler og briller 

Bålværksted Forklæde, som tages ud over det almindelige tøj. 

Kantinen Sorte kokkebukser, kokkejakke, sort smæk, skridsikre sko og kalot. 

Gæstelærere Forstykke, og skridsikre sko. Hvis gæstelæreren er med i produktionen, 

er der krav om fuld uniform, dvs. også kokkebukser og kokkejakke samt 

skridsikre sko. Gæstelærere kan anvende egen uniform, under 

forudsætning af, at den er ren og ordentligt, og i øvrigt lever op til 

fødevare- og hygiejniske krav.  

Kursister Kittel/kokkejakke, kokkebukser, skridsikre sko. Der er mulighed for at få 

det udleveret af skolen eller selv medbringe det. 

Housekeeping Sorte drifts- eller kokkebukser, skridsikre sko og T-shirt. 

Købmænd Skridsikre sko samt kokketøj eller kittel ved produktion. 

Drift Sorte driftsbukser og sort drifts t-shirt 

Gartner (have) Tøj efter sæson 

 

Vær opmærksom på, at skridsikre sko skal være CE-mærket, for at leve op til 

retningslinjerne. 
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Vi vil gøre forskel på hverdag og fest. Og ved særlige lejligheder vil skolen gerne 

understrege stolte traditioner samt skabe et fælles udtryk.  

 

Derfor bæres der til den type officielle begivenheder klassisk ens og fuld uniform. For 

kokkene vil det sige inklusiv kokkehue og det gælder både elever og undervisere.  

 

Der vil blive arbejdet med en at løftekvaliteten både på kokkehuerne og på skolens 

officielle uniformer.  

 

 

I hverdagen er det frivilligt for alle, både elever, undervisere og øvrige, at bære 

hovedbeklædning (hat, hue, kalot eller hårnet) (undtaget kantinen). Dog skal langt hår 

samles eller sættes op.  

 

I enkelte lejlighedsvise situationer i hverdagen, hvor der kan være skærpede krav til 

produktionen, kan underviseren dog kræve, at der bæres hovedbeklædning, 

eksempelvis ved kød- og storproduktion, eller ved masseproduktion til andre uden for 

skolen, hvor hygiene spiller en anden rolle.   

 

Når der bæres hovedbeklædning, skal den som udgangspunkt være af stof og være 

genanvendelig. 

 

For at skabe en god spiseoplevelse samt for gæsternes sikkerhed, er det essentielt at 

have fokus på god hygiejne, når vi arbejder med mad. Det betyder, at: 

o Uniformerne er pæne og rene. 

o Omklædning til uniform foregår altid på skolen.  

o Langt hår holdes væk fra ansigtet f.eks. ved at tildække det med hårnet eller 

sætte det op eller samle det med elastik. 

o Ingen neglelak, kunstige negle, store øreringe, armbånd eller ringe.  

o Der bæres handsker eller fingerkondom ved sår og rifter på hænderne. 

 

Er du grundforløbselev, og ikke selv har købt egen uniform, kan du af skolen låne 

tjenerskjorte eller kokkeuniform, herunder kokkejakke, kokkebukser, forstykke og 

skridsikre sko. Hvis du ønsker at låne en uniform, skal du henvende dig til din 

kontaktlærer. Du låner uniformen i den periode dit pågældende hold forløber. Når dit 

hold stopper, skal uniformen afleveres – også selvom du eventuelt fortsætter på et 

nyt hold. Ønsker du at låne en uniform igen til dit næste hold, skal du henvende dig til 
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din nye kontaktlærer. Hvis du stopper før dit hold slutter, skal du aflevere uniformen 

med det samme. Afleveres uniformen ikke, vil du blive opkrævet et gebyr. 

 

Al udlevering og aflevering af uniformer foregår i Housekeeping. 

 

Ved omklædning til uniform kan du benytte skolens omklædningsrum, som du finder 

i kælderen under kantinen. For at få adgang til garderoben skal du bruge dit 

studiekort. Hvis du ønsker at få dine ting låst inde i et skab, skal du medbringe en 

hængelås. Du skal selv vaske din uniform, så du er præsentabel ved hver lektion. 


