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Möjlighet till fortsatt lärande i 

arbetslivet inom hotell och restaurang 
 

 

 

Utbildningsrådet för hotell och 
restauranger 

U T B I L D N I N G S R Å D E T  F Ö R  H O T E L L  
O C H  R E S T A U R A N G E R  



Utbildningsrå-
det för hotell 
och restau-
ranger (UHR) 
håller just nu 
på att ta fram 
en eftergymn-

asial färdighetsutbildning. Ett viktigt syfte är 
att stärka branschens attraktionskraft, under-
lätta övergången mellan skola och arbetsliv 
och tillgodose branschens framtida kompe-
tensbehov. Elever som genomgått gymnasie-
program för restaurang, livsmedel, hotell och 
turism och som anställs för kvalificerat arbete 
ska kunna omfattas av färdighetsutbildning-
en. Tanken är att branschens parter genom 
detta arbete ska bidra till att höja kvalitén på 
alla typer av arbetsplatsförlagt lärande. För-
hoppningen är också att unga yrkesutbildade 
ska få ännu lättare att komma in i hotell - och 
restaurangbranschen och skaffa sig värdefull 
yrkeserfarenhet. 

Eftergymnasial färdighetsutbildning 

UTBILDNING PÅ WEBBEN 

 
UHR kom-
mer att ta 
fram en 
webbaserad 
utbildning 
som ska fun-
gera som ett 
stödjande 
verktyg un-
der elevens 
utbildning 
på arbets-
platserna. 
Utbildningen 
ska innehålla 

de färdigheter som behövs för arbete i mat-
sal, kök, konferens och reception. Utbildning-
en ska också hjälpa handledaren och den ut-
bildningsanställda att tillsammans utvärdera 
de färdiga kunskaperna. Syftet med detta är 
att den utbildningsanställda ska få möjlighet 
till fortsatt individuell utveckling. Efter avslu-
tad färdighetsutbildning har arbetsgivaren 
möjlighet att anställa den utbildningsan-
ställda. 

 

Marina Persson , projektledare 
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Handledare 
 

Alla blivande handledare på företag som tar 
emot eftergymnasiala utbildningsanställda 
kommer att gå en utbildning. Syftet är att 
kvalitetssäkra kunskaperna hos såväl handle-
dare som för den utbildningsanställda. I för-
längningen är detta viktigt för att innehållet i 
utbildningen som erbjuds på arbetsplatsen 
ska hålla hög kvalitét och bli likvärdig oavsett 
i vilket företag den bedrivs. 

 

UHR räknar med att projektet är igång under 
hösten 2014. 

 

Är du intresserade av att veta mer om efter-
gymnasial färdighetsutbildning inom hotell- 
och restaurangbranschen? 

 

Välkommen att kontakta: 


