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Hotel- og Restaurantskolen
En uddannelsesinstitution med holdning
På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed, økologi og
bæredygtighed (SØB). Både for at styrke fagligheden, men også for
at bidrage med flere frø til en grønnere fremtid for os alle sammen.
Det skal være en naturlig del af arbejdet og fagligheden hos alle, vi
uddanner. Vi skal være med til sætte Danmark i førertrøjen inden for
bæredygtige tiltag.
Den målrettede forandringsproces begyndte for alvor i 2013.
Vi er nået langt, men der er masser at tage fat på endnu.
Læs med her og lad dig inspirere af, hvordan vi foreløbig har båret os
ad, og hvad der venter forude.

Drømmen om en sund, økologisk og bæredygtig skole
Alle, der er uddannet på Hotel- og Restaurantskolen, skal have
viden, og kompetencer til at inddrage sundhed, økologi og bære
dygtighed i deres kommende arbejdsområde.
Gennem undervisningen og via skolens holdninger lærer eleverne, at
en høj grad af faglighed inkluderer det at kunne arbejde bevidst og
ansvarsfuldt med de tre emner hele vejen rundt i en værdikæde
– dvs. i planlægning, indkøb, tilberedning, servering, formidling,
affaldsminimering og sortering.
Vi vil blive dygtige nok til at arbejde ihærdigt med sundhed, økologi
og bæredygtighed på samme tid – altid. Til en start har vi opstillet en
række konkrete delmål inden for hver af de tre områder:
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SUNDHED
INGEN RØG ... MEN MASSER AF FRISK LUFT, SUNDERE MAD OG
PLADS TIL AT MOTIONERE
•
•
•

Studie- og arbejdsmiljø skal være 100 % røgfrit og give rig
mulighed for at være fysisk og socialt aktiv
Elever og medarbejdere skal altid kunne vælge sundere mad og
drikkevarer (efter Nøglehullet) i vores kantiner
Vi skal arbejde med sundere mad i al undervisning – herunder
indholdet af salt, sukker, fedt og fuldkorn samt størrelse og
sammensætning af måltiderne.

ØKOLOGI
LOKALE PRODUCENTER, SÆSONENS ØKOLOGISKE RÅVARER
TÆT KONTAKT MELLEM KØKKEN OG PRODUCENT
•
•
•
•
•
•

Ny indkøbspolitik med leverandører
Økologisk råvareforbrug i skolens praktikcenter (75 %) og
undervisning (60 %)
Det Økologiske Sølvspisemærke i skolens kantiner
Kompetenceløft af alle undervisere og medarbejdere i skolens
praktikcenter
Økologi integreret i undervisningen på alle uddannelser
Delvist selvforsynelde på udvalgte økologiske råvaregrupper.

BÆREDYGTIGHED
RESSOURCEFORBRUGET I HELE HUSET SKAL UNDER LUPPEN:
VAND, EL, VARME, RÅVARER, PAPIR ETC. SPARES VED AT:
•
•
•
•
•
•

•

Forbedre affaldssorteringen – og mindske affaldsmængden
Udfase engangsemballage generelt
Mindske madspildet og -affaldet fra undervisning og kantiner
med 50 %
Etablere vedvarende energiformer på skolen
Planlægge og tilberede måltider med et lavt klimaaftryk
Etablere grønnere læringsrum på skolen for konkret kendskab
til ‘jord til bord’ bl.a. ved anlægning af et urbant landbrug og
væksthus på skolen
Udvikle flere efteruddannelsestilbud om bæredygtighed til
branchen – i særlig grad med fokus på bedre råvareudnyttelse
og mindre madspild.
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Vi er allerede nået langt
ØKOLOGISK OMSTILLING AF SKOLEN
• Det økologiske sølvspisemærke i kantinerne
• Økologiprocent på råvarer til undervisningsbrug er oppe på 73 %
• Den samlede økologiprocent på indkøb er på 70 % økologi
• Ny indkøbsstrategi til fortsat understøttelse af omlægningen
• Kompetenceløft af undervisere og kantinemedarbejdere
• Afholdelse af faglige arrangementer og seminarer om emnet
• Anlagt eget økologiske bylandbrug.

INDKØB OG VAREFLOW
• Løbende udviklingsarbejde med skolens leverandør
• Systematisk monitorering af kød ifht. grønt, danske ifht.
udenlandske varer, økologiske varer, fuldkorn, salt, sukker, fedt mv.
MINDRE AFFALDSMÆNGDE MED MERE SORTERING
• Vi gennemgår og optimerer løbende vores affaldsadfærd
• Vi udvikler nye undervisningsmetoder og -materialer om emnet
• Vi har udfaset engangsemballage til take away bl.a. ved at
tilbyde skolens elever meget billigere varme drikkevarer, hvis de
selv medbringer genanvendelig kop.
RØGFRI ARBEJDSPLADS OG SKOLE
• Pr. 1. januar 2015 indførte vi røgfri arbejdstid og røgfri skole
• Sammen med Røgfri København tilbyder vi alle interesserede
gratis hjælp og rådgivning til at kvitte røgen.
ANDET
• Sundere kantinemad med Nøglehulsmærket
• Motionsfaciliteter på skolen for både elever og medarbejdere
• Vi har som de første i Danmark oprettet en ny uddannelse inden
for råvareoptimering: Food Coordinator.
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Nye partnerskaber sikrer solid viden og udvikling
For at bevare og dele et højt vidensniveau, er skolen blevet en del af
følgende partnerskaber og mærkningsordninger:

Hotel- og Restaurantskolens økologiske omlægningsprojekt har fået økonomisk støtte af EU
og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram som led i regeringens handlingsplan 2020.
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På Hotel- og Restaurantskolens
hjemmeside,hrs.dk, fortæller vi
meget mere om vores arbejde med
at indføre mere sundhed, økologi og
bæredygtighed på skolen.
Her kan du finde inspiration og læse
om indsatsens fremdrift. Og her kan
du også se alle vores kurser.
Har du kommentarer, spørgsmål,
forslag til samarbejdsprojekter eller
måske en idé til skolens bæredygtige
tiltag, er du velkommen til at kontakte
specialkonsulent, Mette Toftegaard
Rasmussen, på e-mail: mtr@hrs.dk.
Ønsker du at følge skolens videre arbejde med sundhed, økologi og
bæredygtighed, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
Vigerslev Allé 18

•

2500 Valby

•

Tlf. 3386 2200

Hotel- og Restaurantskolen tænker også
bæredygtighed ind i vores tryksager:
PurePrint® by KLS – Produceret 100 %
bionedbrydeligt af KLS Grafisk Hus A/S

•

www.hrs.dk

