Fag med valgfrit højere præstationsniveau Receptionist
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser.
Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk
niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger
oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag
af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Receptionistarbejde og
teknik
Service og
gæstebetjening
Værtskab og
helhedsforståelse

Præsentationsstandard for til-valgt
højere
niveau
Avanceret

Vejledende tid
Samme varighed
som i skema 1

Ekspert

2,0

Avanceret

1,0

1,5

Navn på det fag,
hvor niveauet hæves
Samme navn som i
skema 1
Receptionistarbejde og
teknik
Service- og
gæstebetjening
Værtskab og
helhedsforståelse

Obligatorisk
præsentationsstandard
Rutineret
Avanceret
Rutineret

Fag med valgfrit højere præstationsniveau tjener
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne.
Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk
niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger
oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag
af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Trin 1
Drikkevarer 1
Gæstepsykologi
Specialet tjener
Værtskab og
helhedsforståelse 2
Raffineret
tilberedning ved
bordet
Drikkevarer 2

Præsentationsstandard
for tilvalgt højere niveau

Vejledende tid
Samme
varighed
som i skema 1

Navn på det fag,
hvor
niveauet hæves
Samme navn som i
skema 1

Obligatorisk
præsentationsstandard

Avanceret
Rutineret

1,0
0,5

Drikkevarer 1
Gæstepsykologi

Rutineret
Begynder

Avanceret

1,0

Rutineret

Ekspert

0,5

Ekspert

2,5

Værtskab og
helhedsforståelse 2
Raffineret
tilberedning ved
bordet
Drikkevarer 2

Avanceret

Avanceret

Ernæringsassistent
Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne.
Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk
niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger

oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag
af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Præstationsstandard for
tilvalgt højere niveau

Tilberedningsmetoder,
produktionsteknik og
planlægning 2
Diætetik
Sensorik og madkvalitet 2
Produktionshygiejne 2

Ekspert

Vejledende tid
Antal uger
Samme varighed
som i skema 1
3

Avanceret
Avanceret
Avanceret

3
1
2

Navn på det fag, hvor
niveauet hæves
Samme navn som i skema
1
Tilberedningsmetoder,
produktionsteknik og
planlægning 2
Diætetik
Sensorik og madkvalitet 2
Produktionshygiejne 2

Obligatorisk
præstationsstandard
Avanceret

Rutineret
Rutineret
Rutineret

Gastronomer
Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne.
Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk
niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger
oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag
af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Præsentationsstandard for tilvalgt
højere niveau

Trin 1
Grundtilberedning og
Avanceret
køkkenproduktion 1
Specialet kok
Gastronomisk innovation Rutineret
Iværksætteri og
Rutineret
innovation
Naturfag i produktion
Rutineret
Praktisk køkkenarbejde
Ekspert
Produktudvikling,
Rutineret
produktion og service
Specialet smørrebrød og catering
Gastronomisk innovation Rutineret
Grundtilberedning og
Ekspert
køkkenproduktion 2

Vejledende tid

Navn på det fag, hvor
niveauet hæves

Obligatorisk
præsentationsstandard

3,5

Grundtilberedning og
køkkenproduktion 1

Rutineret

1,0
1,0

Gastronomisk innovation
Iværksætteri og
innovation
Naturfag i produktion
Praktisk køkkenarbejde
Produktudvikling,
produktion og service

Begynder
Begynder

Gastronomisk innovation
Grundtilberedning og
køkkenproduktion 2

Begynder
Avanceret

1,0
4,0
1,0

1,0
5,0

Begynder
Avanceret
Begynder

