
FAGOVERSIGT FOR H3 KOK – 2021a 

 

VÆRTSKAB OG HELHEDSFORSTÅELSE 

 

Mål 
- beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow 

- forholde sig til innovations, - iværksætteri- og selvstændighedsbegrebet 

- forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed 

- påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig velkommen og får en god oplevelse 

- samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger 
 

Fagligt indhold – kort beskrivelse af hvordan målene integreres i undervisningen 

Eleverne arbejder med øvelser og cases samt egne erfaringer med området. 

 

Der skal afleveres en afsluttende opgave ”Min personale håndbog”  

 

Lektioner  PowerPoints   Opgaver 

  Lektion 1  Introduktion til værtskab  Egne erfaringer i spil 

  Lektion 2  Værtskab som koncept  Definering af koncepter 

  Lektion 3  Egen rolle i virksomheden  Ansvar og roller i virksomheden 

  Lektion 4  Virksomhedsøkonomi  Budgetter og nøgletal 

  Lektion 5  Værtskab som fælles mål  Personale og roller 

 

Afleveringer i ILEARN: Ja, Personalehåndbogen 

 

E-Bog:  Værtskab 

 

Bedømmelse:  Standpunkt 7 skalaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAGOVERSIGT FOR H3 KOK – 2021a 

 

PRODUKTUDVIKLING OG PRODUKTION 

Mål: 
- anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling af produkter eller serviceydelser inden for det relevante beskæftigelsesområde 

- redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling 

- anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter 

- planlægge og fremstille et eller flere produkter selvstændigt 

 

Fagligt indhold – kort beskrivelse af hvordan målene integreres i undervisningen 

Eleverne arbejde med egne erfaringer og sæsonens råvarer i forhold til at fremstille kreative retter/emner 

 

 

 

 

Lektioner  PowerPoints   Opgaver 

  Lektion 1  Introduktion til ”Produktudvikling” - 

  Lektion 2  Pris og produktion  Kalkulation af emne 

  Lektion 3  Innovation i køkkenet  Fest og fejl 

  Lektion 4  Bæredygtighed en faktor i køkkenet Nye kompetencer i køkkenet 

Afleveringer i ILEARN: Nej 

 

E-Bog:  Nej 

 

Bedømmelse:  Standpunkt 7 skalaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAGOVERSIGT FOR H3 KOK – 2021a 

 

PLANLÆGNING OG PRODUKTION  

 

Mål 
- deltage kreativt i udvikling og fornyelse af henholdsvis det varme og det kolde køkkens repertoire 

- klargøre, tilberede, anrette og afrydde menuer til selskaber, a la carte, buffet og selskaber herunder fadservering, samt anvende 

produktionsoverskud optimalt 

- klargøre, tilberede, anrette og prissætte retter fra det klassiske køkken, danske egnsretter og specialiteter 

- planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til tid, vareudnyttelse, økonomi, hygiejneregler og ernæringsmæssige aspekter 

- arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt 

- udføre køkkenarbejdet uden unødvendig anvendelse af energiressourcer 

- udføre køkkenarbejde efter gældende miljøforskrifter 

- gennemføre indsamling af affald i henhold til gældende regler og frivillige kildesorteringsordninger 
 

 

Fagligt indhold – kort beskrivelse af hvordan målene integreres i undervisningen 

Faget er en del af Praktisk køkkenarbejde, hvor eleverne planlægger og fremstiller varebestillinger. 

Eleverne planlægger deres produktion i køkkenet og vurderer efterfølgende planlægning og resultat 

-  

 

Lektioner  PowerPoints    Opgaver 

  Lektion 1  Introduktion til ”Planlægning og produktion” Den gode planlægger 

  Lektion 2  Skemaer og tjeklister   Har vi alt med 

  Lektion 3  Fra få til mange   - 

  Lektion 4  Effektiv = doven   - 

 

Afleveringer i ILEARN: Nej 

 

E-Bog:  Planlægning af produktionen 

 

Bedømmelse:  Standpunktskarakter – 7 skalaen – (1 del af faget foregår på H2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAGOVERSIGT FOR H3 KOK – 2021a 

 

PRAKTISK KØKKENARBEJDE 

 

Mål 
- klargøre, tilberede, anrette og prissætte retter 

- beherske og anvende alle grundtilberedningsmetoderne 

- tilberede og anrette klassiske retter samt udvise kreativitet 

- imødekomme gæsters ønsker om specialkost 

- kende og anvende de mest almindelige udtryk for at beskrive et måltids eller en råvares kulinariske sensorik og kvalitet samt de indbyrdes 

sammenhænge 

- planlægge, sammensætte og tilberede mad med udgangspunkt i grundtilberedningsmetoder, smagssammensætninger og garniture 

- være bevidst om egen smagssans og anvende denne viden i relation til gæstens behov og forventninger 

- planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til tid, vareudnyttelse, økonomi, hygiejneregler og ernæringsmæssige aspekter 

- arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt 

- arbejde og producere i køkkenet uden unødvendig anvendelse af energiressourcer 

- foretage renholdelse efter gældende miljøforskrifter, samt indsamle og behandle affald i henhold til miljøforskrifter og frivillige 

kildesorteringsordninger 

- arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre 

- udføre egenkontrol 
 

 

Fagligt indhold – kort beskrivelse af hvordan målene integreres i undervisningen 

Eleverne arbejder med både køkkenlektioner og udfordringer (KitchenChallenges) hvor de selv planlægger, 

bestiller råvarer og fremstiller de planlagte retter 

 

  

Lektioner  Indhold/emner   

  Lektion 1  Varekurven med okse/kalvbov g sæsongrønt + dessert - 

  Lektion 2  Kalv Navarin Printaniere + Citronfromage 

  Lektion 3  Pocheret æg a la Florentine + Lam i frikassé 

  Lektion 4  Apsarges med Sc. Hollandaise + Kylling Sauté Marango  

  Lektion 5  Kotelet af gris + saksisk budding 

  Lektion 6  Træk 2 klassiske retter 

 

 

KitchenChallenge (vinter/forår) Hovedret   Forret/Dessert 

  KC Lektion 1  Rødspætte og purløg  Jordbær  

  KC Lektion 2  Kylling og ramsløg   Rabarber 

  KC Lektion 3  Lammebov og spinat  Blomkål  

  KC Lektion 4  Sommerbuk og persille   Blåmuslinger 

  KC Lektion 5  Mørbrad af gris og timian  Vanilje og fløde  

 

 

Afleveringer i ILEARN:  Nej 

 

E-Bog:   Nej 

 

Bedømmelse:   Standpunktskarakter – 7 skalaen – (1 del af faget foregår på H2) 


