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GF1 Food er inddelt i moduler, som hver  
varer cirka to uger.  

2 UGER: INTROFORLØB 
Intro til skolen, erhvervslivet og sociale 
aktiviteter, der ryster holdet sammen. 

16 UGER: PROJEKTER  
Kom tæt på 9 uddannelser inden for Food. 

2 UGER: INNOVATIV  
GRUNDFORLØBSPRØVE  
Sæt alt det, du har lært, i spil og løs en 
fagligt rettet og innovativ opgave. 
 

GRUNDFORLØB 1 
Drømmer du om et job, hvor du laver gourmet-mad, sund mad, brød  
og kager, eller hvor du serverer mad for andre ved et flot dækket bord?  
Så skal du starte på grundforløb 1 Food.

Der bliver fart på, mens du går på grundforløb 1 Food - GF1 Food. På 20 uger prøver du mange forskellige 
uddannelser inden for hotel, restaurant og storkøkken, så du får det bedste grundlag for at vælge netop den 
uddannelse, der passer til dig og dine fremtidsdrømme. 

På GF1 Food bliver du udfordret praktisk og teoretisk, og du skal sammen med dine holdkammerater arbejde 
med projekter, hvor du lærer mange forskellige tilberedningsmetoder og får viden om fx råvarer, sundhed og god 
service. 

Du vælger først din uddannelse i slutningen af GF1 Food.

TEORI OG PRAKSIS 

VALGFAG  
Du skal vælge to valgfag, mens du går på GF1. Valgfagene har du sammen med de andre 
GF1-elever på Learnmark Tech.  Du kan fx vælge mellem:

FOOD

I alle moduler arbejder du teoretisk og praktisk, hvor du blandt 
andet lærer om forskellige materialer, arbejdsmetoder, sikkerhed 
og arbejdsmiljø inden for mad. Du får kendskab til alle uddannelser: 
Gastronom - kok, cater og smørrebrød, ernæringsassistent, slagter 
og gourmetslagter, tjener, bager og konditor.

DANSK PÅ GF1
På GF1 har du hver uge tre timers dansk. Du skal have dansk på 
enten E- eller C-niveau, alt efter hvilket niveau, du allerede har, når 
du starter på GF1. 

I dansk arbejder du bl.a. med faglig kommunikation, og du 
dokumenterer løbende dit arbejde i en portfolio, der er en del af den 
eksamen, du skal op til i slutningen af GF1.

STØB EN GYNGESTOL I BETON
- du får den med hjem, når den er færdig. 

AUTOCAD  
Lær at tegne 2D- og 3D-tegninger og vær på 
forkant med det, du lærer på GF2. 

MOTORLÆRE
Lær, hvordan en motor fungerer.

KLAR TIL MATEMATIK  
Få genopfrisket matematikken inden GF2. 

METAL ART 
Bliv udfordret på dine kreative evner inden for 
metalfagene.

MAD OG SUNDHED 
Lær, hvad sund kost gør for kroppen, og lær at lave 
den.



PÅ GF1 FÅR DU OGSÅ 
UNDERVISNING I 
• Kemi i maden og 

naturvidenskab relateret til 
mad

• Bæredygtighed og miljø
• Kommunikation og dannelse
• Planlægning
• Arbejdsmiljø og ergonomi

PROJEKTER - KOM TÆT PÅ 
UDDANNELSERNE

På GF1 Food prøver du alle 
uddannelserne inden for hotel, 
restaurant og storkøkken.

GASTRONOM – KOK
Her prøver du at lave mad på et højere 
niveau, og du lærer at kende forskel på 
sauce og sovs. Vi besøger restauranter, 
og du får undervisning i blandt andet 
grundtilberedninger, anretningsteknikker og 
molekylær gastronomi.

GASTRONOM  
– CATER OG SMØRREBRØD
Du bliver præsenteret for smørrebrødet, 
det kolde køkken og delikatessen. Vi tager 
på besøg i fx kantiner og delikatesser, hvor 
cateren arbejder.

SLAGTER OG 
GOURMETSLAGTER
Her får du mulighed for at arbejde med 
råvarer fra bunden og prøve nogle af de 
arbejdsopgaver, som en slagter har. Det 
kan fx være udskæringer, fremstilling af 
rullepølse eller leverpostej. Derudover 
kommer du på besøg på et slagteri og i en 
slagterforretning.

TJENER
Prøv at være tjener, hvor du lærer at dække 
bord, at servere og udskænkning fra bar. Du 
prøver at mixe drinks og lave kaffe og te som 
en barista. I forløbet besøger vi også hoteller, 
hvor vi hører om jobbet som tjener.

BAGER OG KONDITOR
Her får du nogle af bagerens og konditorens 
tricks til det perfekte brød og de finere 
dessertkager. Vi besøger også en brød- og 
kagefabrik og et bageri.

ERNÆRINGSASSISTENT
Som ernæringsassistent tilbereder du ofte 
specialkost, hvor de traditionelle råvarer 
bliver skiftet ud med ernæringsrigtige 
råvarer. Det lærer du mere om i dette forløb, 
hvor vi også besøger et sygehuskøkken for 
at høre mere om ernæringsassistentens 
arbejde. 

Alle projekter 
indeholder fysisk 
aktivitet, teori og 

praksis, dokumentation 
og evaluering.

GØR MENNESKER  
GLADE
Kokke gør mennesker glade, og jeg vil 
gerne gøre mennesker glade. Derfor 
vil jeg gerne være kok. Jeg kan også 
godt lide, at man som kok skal holde en 
tidsplan – arbejde med hurtig puls er 
lige noget for mig. 
RASMUS, GF1  FOOD

”



ADGANGSKRAV
Læs mere på learnmark.dk/techoptagelse

LEARNMARK.DK/TECH

LEARNMARK TECH  
Helene Rossing Pedersen, 
uddannelsesleder
M: 42 12 73 12  
E: hlpd@learnmark.dk 

LEARNMARK TECH  
Marianne Simonsen
studievejleder for Hotel og restaurant
M: 42 12 73 94 
E: msim@learnmark.dk.

T: 88 16 36 00

DET OVERRASKEDE MIG
Jeg er overrasket over, at vi er på så mange 
forskellige virksomhedsbesøg – vi er næsten 
af sted en gang om ugen, og det er helt vildt 
fedt at få viden om forskellige måder at 
arbejde med fødevarer på. Vi har blandt andet 
været hos Lagkagehuset, Danish Crown, i 
Bilkas delikatesse, i kantinen på sygehuset, 
og senere på efteråret skal vi på studietur til 
København. Det glæder jeg mig meget til!  
LOTTE GF1

”

BEDRE TIL DANSK
Det er ikke spildt at tage 
GF1, selvom man ved, hvad 
man vil være. Jeg bruger 
også GF1 til at blive bedre til 
dansk, som jeg afslutter på 
C-niveau. 

LAUST, GF1

”


