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Leder du efter et fritidsjob, men mangler hjælp til at finde et?
Og har du interesse for mad- og restaurationsbranchen? Så
er ’Måltid, Fritid, Fremtid’ måske noget for dig.
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I et forløb på otte uger kommer du i køkkenet med rigtige kokke
og lærer om råvarer og tilberedningsmetoder. Samtidig lærer
du restaurations- og servicebranchen at kende og træner dine
sociale kompetencer.

I et forløb på otte uger kommer du i køkkenet med rigtige kokke
og lærer om råvarer og tilberedningsmetoder. Samtidig lærer
du restaurations- og servicebranchen at kende og træner
dine sociale kompetencer.

HVEM KAN VÆRE MED?

HVEM KAN VÆRE MED?

Måltid, Fritid, Fremtid er for dig mellem 15-17 år, som gerne vil
have et fritidsjob, men som ikke ved, hvordan du når dertil.
Måske er du indadvendt og har brug for hjælp til at skrive
ansøgninger og tage til jobsamtale. Måske du gerne vil tjene
dine egne penge, men mangler motivationen. I Måltid, Fritid,
Fremtid møder du andre, som står i samme situation som dig
selv, og projektet giver dig nye relationer, som kan støtte dig
på vejen til et fritidsjob.
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Vil møde op 1-2 gange om ugen i otte uger. De første fire uger
kommer du i køkkenet med en faglært kok, laver mad, lærer at
håndtere en kniv, bage, smage maden til, så den smager af
noget, og meget andet. De sidste fire uger er du i fritidsjobtræning i en virksomhed 1-2 gange om ugen, hvor du kan
afprøve, om madbranchen er noget for dig.
Hvilken virksomhed det bliver, har du selv indflydelse på, og du
får en virksomhedsven, som hjælper dig med de opgaver, du
skal løse. Projektets omdrejningspunkt er fødevarebranchen,
men drømmer du om at prøve kræfter med en anden branche fx at stå i butik, så prøver vi at imødekomme dit ønske til
jobtræningen. Efter endt jobtræning hjælper vi dig med at
finde et fast fritidsjob.
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En mentor tilknyttet i seks måneder. Mentor følger
dig gennem hele projektet og støtter dig også efter
undervisning og jobtræning er afsluttet.
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Undervisning i køkkenet 1-2 eftermiddage om ugen i
fire uger med kokke fra Meyers Madhus og
kommunale og frivillige undervisere. I bliver undervist
i madfaglige emner som råvarekendskab, madlavning
og arbejdsgange i køkkenet
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Træning i sociale kompetencer som fx at indgå i en
gruppe, tage imod beskeder og hvordan man agerer
på en arbejdsplads
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Besøg hos virksomheder i restaurations- og
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Sammen med kokkene og de andre elever er du med
til at afholde pop-up restaurant, hvor dine gæster får
en restaurant-oplevelse. Du er med til at tilberede,
anrette og servere retterne for de inviterede gæster.
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virksomhedsven, der støtter dig gennem træningen
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Det næste hold á 10 unge starter op i uge 14 2021.
Undervisningen foregår mandag og torsdag kl. 16 19 på Hunderupskolen i Odense.
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Hvis du vil høre mere om Måltid, Fritid, Fremtid,
så kontakt:
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