
K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

For dig der 
uddanner
inden for bl.a.
• Bager & konditor

• Ernæringsassistent

• Hotel & restauration

• Kok & tjener

• Gourmetslagter & slagter

Styrk samspillet med 
jeres elever og lærlinge 
 – det er til gavn for 
både dig, virksomhe-
den og den unge.

Branchen mangler kvalificeret ar-
bejdskraft, og du kan være med 
til, at der kommer flere dygtige 
hænder. 

Brug én dag på at blive klogere på 
din rolle som oplæringsansvarlig for 
jeres elever og lærlinge – det kan 
være med til at skabe mere kvalitet i 
elevens praktikperioder.

Du ved sikkert allerede, at elever og 
lærlinge  ikke er ens, og det kan der-
for være en fordel at du, som kan lide 
at være med til at uddanne elever (og 
som er branchefaglært), har forskelli-
ge værktøjer, du kan gøre brug af.

Få tips og tricks til, hvordan I kan få 
det bedste udbytte under uddannel-
sesperioden, fx: 
• Idéer til hvordan I modtager eleven, 

så han/hun føler sig velkommen og 
hurtigt bliver en del af jeres arbejds-

plads både fagligt og socialt.

• Hvordan du kan give råd og vejled-
ning, så den unge hurtigt bliver en 
medspiller og en god kollega.

• Hvordan du kan have konstruktiv og 
tillidsskabende dialog, der bidrager 
til effektiv læring, herunder også 
brugen af praktikerklæringer/log-
bøger. 

• Hvordan du løbende kan give 
konstruktiv feedback, der støtter 
elevens ansvar for egen uddannel-
se, og som bidrager til udvikling og 
fastholdelse i uddannelsen.

Du kan via linket her, se og høre 
eksempel fra bygge/anlægsbranchen 
og hvilken forskel kurset har gjort for 
dem: https://youtu.be/93brZVr8-ag

Kom godt videre
Vi udbyder forskellige kurser, der 
passer til din rolle i forbindelse med 
oplæring. 

Se aktuelle datoer og priser via de 
direkte henvisninger  til kursus.zbc.dk. 

Der vises automatisk 3 hold, og er der 
udbudt flere, så klik på ”vis alle hold”, 
så du kan finde det tidspunkt og den 
afholdelsesform, der passer dig bedst

EUD-praktikvejledning for den 
daglige oplærer (1 dag)*

https://kurser.zbc.dk/daglig-oplaerer

EUD-praktikvejledning for den 
uddannelsesansvarlige (1 dag)

https://kurser.zbc.dk/uddannelsesan-
svarlig

Praktikvejledning af ernærningsas-
sistenter (5 dage)

https://kurser.zbc.dk/ernaeringsassi-
stentelev

*Kurset udbydes både som hold- 
undervisning på konkrete datoer, i 
vores Digitale Læringscentre og som 
ren fjernundervisning, så du kan tage 
det, når det passer ind i dit program.

BEMÆRK! Afholdelse i Digitalt 
Læringscenter samt fjernundervis-
ning, begge med løbende optag, 
er garantikurser og afholdes uanset 
deltagerantal. 

Løntabsgodtgørelse
Du kan søge både løntabs- og kilome-
tergodtgørelse efter gældende regler. 
Det gør du nemt i forbindelse med, at 
du tilmelder dig. 

Du kan læse mere 
om gældende 
regler på borger.Vi uddanner til fremtiden - zbc.dk

https://youtu.be/93brZVr8-ag
https://kurser.zbc.dk/ernaeringsassistentelev
https://kurser.zbc.dk/ernaeringsassistentelev
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