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Hvad er et lærestedsprojekt? 
Et lærestedsprojekt er en skriftlig opgave der tager udgangspunkt i et behov som dit 

lærested har og som du skal komme med et løsningsforslag til.  

 

Indholdet i lærestedsprojektet og hvad der skal laves, aftales mellem dig som elev og dit 

lærested (virksomheden). 

 

Resultatet af dit arbejde med lærestedsprojektet skal præsenteres for din læremester ved 

midtvejssamtalerne. 

 

Du vil efter fremlæggelsen få en karakter for din fremlægning og de materialer du har 

lavet til præsentationen. 

 

Hvad skal du arbejde med? 

Et lærestedsprojekt tager fat i et ”problem” der findes på dit lærested -  eller det kan 

også være noget du eller din køkkenchef syntes der mangler på dit lærested. 

Her er nævnt et par eksempler på hvad eleverne har arbejdet med tidligere af 

lærestedsprojekter. 

 

Dit lærestedsprojekt skal gerne kunne give både dig og dit lærested noget nyt og 

nyttigt, og målet er at dit projekt rent faktisk bliver benyttet i virksomheden efter det er 

afleveret – så det bliver en succes for alle.  

 

Har du selv en ide – eller har din køkkenchen en god ide til havd du kunne arbejde med i 

dit lærestedsprojekt. 

Der er afsat ca. 20 timer hvor du kan arbejde med dit lærestedsprojekt i skoletiden – 

nogle elever bruger også 20 timer hjemme på arbejdet, det afhænger af hvor 

omfattende projektet er. 

Du skal ikke skrive en rapport, men fremstille noget præsentationsmateriale der forklare 

projektet – det kan være brochure, menukort, opslag eller andet + en powerpoint 

præsentaton, hvor du skal præsenterer dine resultater for din køkkenchef og 

underviseren, altså ikke hele holdet, når der er midtvejssamtaler. 

 

 



 

 

 

Eksempler på lærestedsprojekter 

 

 

A) Sildebuffet 

Et lærested ville gerne have forslag til en frokostbuffet med sild og kolde salater de 

rkunne være et godt alternativ til det eksisterende frokostkort som lærestedet allerede 

havde. 

 

Resultatet: 

Eleven der arbejde med projektet, fik fremstillet: 

- Et menukort til sildebuffet’en, hvor alle silderetterne blev præsenteret for kunderne 

- En kalkulation på de enkelte retter og en samlet salgspris på buffet’en 

- Et hæfte med opskrifter på alle silderetterne, samt forskelligt tilbehør og brød 

- En power point præsentation (3 slides) hvor eleven præsenterer indholdet på 

sildebuffet’en og fortalte lidt om de erfaringer hun havde gjort sig ved at lave 

projektet.  

 

Resultatet på lærestedet: 

Dette projekt blev gennemført på lærestedet og man kunne i en periode købe en sådan 

sildebuffet til frokost og buffet’en blev godt modtaget af gæsterne i resturanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B) Allergener i virksomheden 

Et lærested ville gerne have udviklet en strategi for at deres kunder og ansatte får mere 

information om allergener 

 

Eleven der arbejde med projektet, fik fremstillet: 

-     En oversigt over de 13 allergene typer der findes, der kunne hænges op i køkkenet 

på lærestedet, så alle medarbejdere blev informeret om allergenerne. 

-     Mærkning af allergener på lærestedets menukort, så gæsterne nemt kan se hvilke 

allergener der indgår i de enkelte retter 

-     Eleven fik laves en handlingsplan for de ansatte på lærestedet, hvis en af deres 

gæster havde fået noget de ikke kan tåle. Hvad der skal gøres og hvem der gør hvad. 

- En power point præsentation (3 slides) hvor eleven præsenterer hvad hun havde 

arbejdet med og fortalte lidt om de erfaringer hun havde gjort sig ved at lave 

projektet.  

 

Resultatet på lærestedet: 

Dette projekt blev gennemført på lærestedet og de ansatte i virksomheden er nu helt 

klar over hvilke allergener der i de forskellige retter – og de ved også hvordan der skal 

handles hvis uheldet er ude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C) Udvikling af 3 ny brødtyper til café 

Et lærested vill egerne have udviklet 3 nye typer boller/brød, der gerne måtte 

være ”sundere” end de boller der normalt fremstilles i caféen 

 

Eleven der arbejdede med projektet fik fremstillet 

- Lille hæfte med opskrifter på bollerne 

- Næringsberegnet bollerne og justeret indholdet af fedt og kulhydrater så de 

fremstod sundere 

- Kalkuleret både produktionspris og salgspris på bollerne. 

- Lavet opskrifter hvor bollerne indgik som sandwichboller med forslag til fyld og 

anretning – disse blev også kalkuleret 

- Fremstillet markedsføringsmateriale (salgsskilte) for de nye boller, så kuner blev 

opmærksomme på bollerne. 

- En power point præsentation (3 slides) hvor eleven præsenterer hvad hun havde 

arbejdet med og fortalte lidt om de erfaringer hun havde gjort sig ved at lave 

projektet. 

 

Bollerne er i dag en del af café’en sortiment og de produceres dagligt i køkkenet. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Find dit projekt emne 
 

Du skal, hurtigst muligt, tage en snak med din køkkenchef – eller en af de andre ansatte 

på dit lærested og forklare hvad lærestedsprojektet går ud på, at det er et projekt hvor 

du som elev arbejder med en opgave – eller et ønske som lærestedet har. 

Du må selvfølgelig gerne selv komme med forslag til hvad projekt kunne være – det kan 

være at du selv har fundet en opgave som lærestedet så blot skal godkende. 

Det er vigtigt at du forholdsvis hurtigt får fundet ud af hvad du skal arbejde med – jo, 

mere tid har du nemlig rent faktisk til at få lavet opgaven. 

Din underviser hjælper dig gerne med at komme med ideer til hvilke materiale du kunne 

fremstille til præsentationen eller hjælpe dig med at få præciseret hvad opgaven kunne 

være og hvad resultatet kunne være.  

Hver gang der er faglig fordybelse vil underviseren tage kontakt til dig for at høre hvor 

langt du er med dit projekt. 

Planlæg projektet 
  

Når du har fundet frem til hvad du gerne vil arbejde med, så bør du lave en kort tidsplan 

der kunne indeholde følgende punkter: 

- Research om emnet, altså hvad ved jeg og hvad ved jeg ikke og hvor finder jeg mere 

information. Kan mit lærested eventuelt hjælpe mig 

- Fremstilling af materialet, finde billeder, arbejde med opsætningen, korrektur 

- Fremstille en powerpoint til præsentation af lærestedsprojektet 

- Tid til snak med lærestedet og underviseren. 

- Få godkendt resultaterne af projektet af underviseren. 

 

 


