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Bakgrunn og hensikt
BAKGRUNN
FOR
PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet: Søkertallene for restaurant og matfag har ikke
vist noen betydelig fremgang de siste årene. Opinion (tidligere Onlive
research) gjennomførte en undersøkelse hvor tiltak og anbefalinger ble
evaluert, effekten av disse tiltakene som da ble iverksatt etter den siste
undersøkelsen har hatt varierende effekt, og i sum har neppe bidratt til
effektiv total økning.

HENSIKT

Vi har i denne undersøkelsen evaluert og analysert et utvalg tiltak som
er gjennomført for å øke rekrutteringen av unge til restaurant og matfag
på videregående skole. Vi har ønsket identifisert ulike suksessfaktorer
samt fallgruver i de forskjellige tiltakene som forklarer årsakene til dette,
og spesielt fokus på «Vi dekker til fest» . Opinion har tatt i betraktning
hvor stor påvirkning ildsjeler og lokal/individuell tilpasning har tatt plass i
de forskjellige tiltakene. Vi har i denne undersøkelsen hatt fokus på å
forstå omgivelsene eleven befinner seg i da hen skal velge studieretning
og faktorene som påvirker den enkelte elev. Vi har snakket med flere
personer som kan hatt påvirkningskraft på den enkelte, eksempelvis
foreldre, lærere, rådgivere, venner, eleven selv og avslutningsvis
opplæringskontorene.

REKRUTTERING

Vi har rekruttert gjennom nøkkelpersoner på de forskjellige
ungdomskolene og opplæringskontorene. Vi utførte foreldre og
ungdomsskoleelevene hjemme hos hver enkelt.
Videregåendeelevene, rådgiverne og lærerne utførte vi på
videregående. Bransjen har vi snakket med på arbeidsplassen. De
vi av forskjellige årsaker ikke har klart å møte personlig har vi tatt
intervjuet over telefon.

Prosjektinformasjon: Metode og utvalg
OPPDRAGSGIVER
Opplæringskontoret for reiseliv,
restaurant og matfag i Vestfold og
Buskerud

METODE
Dybdeintervjuer

v/ Terje Tidemann

FORMÅL

MÅLGRUPPE

Evaluere og analysere et utvalg av
tiltak som er gjennomført for å øke
rekrutteringen til restaurant- og matfag

Elever på VG1 RM, ansvarlige for rekruttering ved VGS,
ungdomsskoleelever ved 10. trinn og deres foreldre,
representanter fra bransje og opplæringskontorer

GJENNOMFØRING

UTVALG

Januar til mars 2018

Totalt 37 deltakere fordelt på 6 ulike
målgrupper.
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Et omfattende feltarbeid
Feltarbeidet har vært omfattende, og vi har vært i kontakt med
opplæringskontorer, rådgivere i 10. klassetrinn, ansvarlige for tiltak på VGS,
samt deres lærere, foreldre til elever på 10.trinn, elever fra 10.trinn som
vurderer RM til høsten og nåværende elever på RM samt talspersoner fra
bransjen. Totalt har vi intervjuet elever fra 3 ungdomskoler og 5 Videregående
skoler.
2 Opplæringskontorer

4 foreldre

4 fra bransjen

4 10.klasseelever

8 lærere/ansvarlige for
rekruttering/rådgivere på 10.trinn

15 elever fra VGS.

Nordland

Trøndelag

Vestfold

3

viktigste
innsikter
og funn

1

2

3

Skolehverdagen
er viktigere enn
karriere

Ildsjeler og
relasjonsbygging
er viktig

Vi dekker til fest
har mange
muligheter

Elevene velger ofte fag
og skole basert på
inntrykk om hvordan
skolehverdagen vil være.

Viktigheten av ildsjeler
relasjonsbygging og en
helhetlig rekrutteringsstrategi.
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Vi dekker til fest er et
godt rekrutteringstiltak
med mange muligheter
for å bygge relasjoner...
om det gjøres riktig.

Skolehverdagen er
viktigere enn
karriere
Elevene velger i stor grad fag
og skole basert på inntrykk
om hvordan skolehverdagen
vil være

•

Det er mange forhold som påvirker eleven i sitt valg av studieretning. Rådgiver og
familie fokuserer på jobbmuligheter og karriere mens eleven selv er aller mest
opptatt av hvordan skolehverdagen vil utarte seg.

•

Det virker som om mange rekrutteringstiltak undervurderer viktigheten av å la
elevene få et realistisk og riktig innblikk i hvordan skolehverdagen legges opp,
hvilke fag man har og og lærere man får. Per i dag er det svært mange tiltak som
tilrettelegges med tanke på karriere og yrkesmuligheter fremfor å snakke om
skolehverdagen på VGS.

•

Dagens kandidater for RM er i en sårbar situasjon siden de velger seg bort fra de
tradisjonelle valgene som studiespesialisering. Eller fra andre retninger der vennene
går. Det er derfor ekstra viktig at man forteller om skolehverdagen, at elevene blir
kjent med skolen lenge før de skal søke.

•

Eleven er også opptatt av hvilke andre elever som studerer på retningen da man
søker tilhørighet til en fremtidig elevmasse. Det er derfor viktig at man har en
bevissthet omkring hvilke elever man benytter som ambassadører for retningen.
Spesielt er det viktig at disse elevene fremstår som kunnskapsrike, engasjerte og
utadvendte.

•

Restaurant- og matfag har utfordringer knyttet til forventningene om at faget kun egner
seg for de som er spesielt matinteresserte. Ved å synliggjøre det faktiske innholdet
i opplæringen, ekspertisen og fagkunnskapen fremfor matinteressen vil man kunne
øke interessen for faget uten at elever nødvendigvis innehar en stor interesse for mat.
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Ildsjeler og
relasjonsbygging
er viktig
Viktigheten av ildsjeler,
relasjonsbygging og en
helhetlig rekrutterings-strategi

•

For å sikre god rekruttering til restaurant- og matfag må det etableres gode relasjoner
mellom videregående skole, ungdomsskole, bransje og opplæringskontorer.
Dette vil kunne gi en bedre informasjonsutveksling og planlegging av tiltak.

•

Generelt synes det å være lav bevissthet rundt hvordan ulike rekrutteringstiltak er
en del av en helhetlig strategi med hensikt å bygge relasjoner og nettverk som sikrer
kunnskap om RM og bransjen. Fremfor å tenke på hva tiltakene skal inneholde, er det
vel så viktig å tenke på hvilke målgrupper kan kan treffe og hvordan best mulig skape
arenaer for utveksling av informasjon mellom foreldre, elever, bransje og skole.

•

Ofte er det ikke tiltakene i seg selv, men praktiske utfordringer og økonomi som
hindrer god utførelse. De stedene der tiltakene synes å fungere best jobber det ofte
en ildsjel i kulissene for at timeplaner går opp, læreplanmål dekkes og at at man får
velvillighet og interesse blant rektorer, lærere og rådgivere på ungdomskolen.

•

Spesielt oppleves det som viktig at rådgivere og kontaktlærere besitter god nok
kunnskap om RM, skolehverdagen, lærlingeplasser og jobbmuligheter. Tilliten til
rådgiver påvirker hvordan opplæringskontor og rekrutteringsansvarlig utfører sine
tiltak. Det virker derfor avgjørende at det etableres egne strategier for opplæring av
rådgivere og lærer på ungdomsskolene.

•

De stedene hvor det er opprettet et godt tillitsforhold mellom rådgiver ved
ungdomsskolen og opplæringskontor/rekrutteringsansvarlig, kan rådgivere lettere
velge ut potensielle og riktige kandidater til forskjellige tiltak som «Vi dekker til
fest», hospitering, arbeidsuke, «Ung restaurant» osv.

•

Bransjen har opplevd store utfordringer knyttet til å finne dyktige fagfolk, og tar
rekrutteringsutfordringene på alvor. De ser på det som sin oppgave og er mer enn villig
til å bidra. Involvering av både bransje og lærlinger virker å være en
underutnyttet mulighet i utforming av ulike rekrutteringstiltak.
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«Vi dekker til fest»
har mange
muligheter
«Vi dekker til fest» er et godt
rekrutteringstiltak med mange
muligheter for å bygge
relasjoner...om det gjøres
riktig.

•

«Vi dekker til fest» er et godt rekrutteringstiltak, men det er allikevel store variasjoner og
lokale tilpasninger som preger tiltaket. Utformingen av «Vi dekker til fest» synes å være
mer preget av økonomi, praktiske forhold og relasjon til ungdomsskolen fremfor hva man
tenker er mest strategisk hensiktsmessig for å vekke engasjement og interesse for faget
både blant elever og lærere. Spesielt er det variasjoner knyttet til hvor mange elever
som skal delta, hvor tiltaket skal gjennomføres (VGS eller på ungdomsskole), og hva
elevene skal gjøre/lære.

•

Erfaringen er at de stedene der man ønsker å inkludere samtlige ungdomsskoleelever
bærer tiltaket negativt preg av dette gjennom ulike begrensninger. Maten blir mindre
spennende, elevgruppene blir større og man får mindre tid og mulighet for å engasjere
den enkelte elev, samtidig som mange av deltagerne ikke er spesielt motiverte eller
interesserte i matlagingt eller RM-fag. Mindre og mer motiverte elevgrupper gir bedre
resultat.

•

Det er også variasjoner i hvor tiltaket gjennomføres, enten det skjer på ungdomsskolen
eller på videregående skole. Gjennomføring på videregående skole kan være fordelaktig
fordi det gir elevene et innblikk i skolehverdagen på RM og er mer praktisk for VGSorganisatorene. Gjennomføring på ungdomsskolen gir mulighet for å skape gode
relasjoner og nettverk med lærere og rådgivere i tillegg til å skape blest blant en
større elevmasse. Flere mener «Vi dekker til fest» kan være en god døråpner for å få
gjennomslag for andre tiltak rettet mot ungdomsskolen dersom de gjennomføres riktig.

•

Mat og matglede fremheves ulikt blant de skolene/opplæringskontorene som
gjennomfører tiltaket. Noen steder er det mer fokus på mestring fremfor å lage
«gourmetmat». For vekke inspirasjon og matinteresse, samt vise profesjonalitet og
fagkunnskap mener vi allikevel det må tas i bruk spennende ingredienser som gjerne
krever maskiner/teknikker for å produseres. Maten burde også presenteres på en måte
som er annerledes og skiller seg fra «hverdagsmat».

•

For å oppnå mest engasjement fungerer det best om unge snakker med unge. Igjen
oppleves bruk av lærlinger som en underutnyttet ressurs.
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Hva påvirker elevenes valg av
studieretning?
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Hva påvirker
elevenes
studievalg?
Elevene påvirkes av flere
forhold når de skal velge
studieretning. Aller størst
påvirkning har venner,
foreldre og rådgivere, der
deres kunnskap, verdier og
holdninger påvirker elevens
selvforståelse om hvem de
er, hva de passer til og hva
de kan mestre.

Skolenes og fagets rykte

Venner

Holdninger til yrkesfag

Foreldre

Elevens selvforståelse

Inntrykk av skolehverdag

VALG

11

Kunnskap om bransjens
karrieremuligheter og
arbeidsvilkår

Rådgivere

Den fremtidige skolehverdagen er svært viktig for elevene
Eleven synes å være svært opptatt av velge en skolehverdag de tror de kan trives med. Mange av
avgjørelsene knyttet til valg av studieretning er dermed basert på hvordan skolehverdagen utarter seg og hva
de ønsker å bruke tid på de neste årene.
At skolen ligger innenfor skolekretsen er viktig for ungdommene, ettersom de fleste opplever det som tidlig å
flytte på seg på grunn av studievalg i alder av 16 år. Ettersom man ofte har flere skoler innenfor rekkevidde
legger elevene ofte vekt på skolebyggets utseende og modernitet.
Blant faktorene som påvirker skolehverdagen oppleves det sosiale aspektet som viktigst, der lærere,
klassemiljø og venner spiller en stor rolle. Spesielt er dette viktig for de elevene som er mulige RM-kandidater
da de velger et studie der de mest sannsynlig ikke kjenner sine fremtidige medelever.
Elevene som har valgt yrkesfaglige retninger påpeker også viktigheten av å føle mestring og motivasjon. Det
oppleves derfor som viktig å få kunnskap om undervisningsmetoder, fordelingen mellom praktiske og
teoretiske fag, muligheter for individuell tilpasning, samt hvilke lærere man har. Utstyret og «verkstedene»
skolen og retningen har synes også å spille en viss rolle, der det oppleves å påvirke hvilke muligheter elevene
har for å utfolde seg innen faget.
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«Jeg orket faktisk ikke 3 år til
med ungdomsskole – jeg ville
ha noe der jeg kunne bevege
meg litt» (Jente,17)

Venner har stor påvirkning på valg av studieretning
Foreldre, lærere og elever er alle enige om at venner påvirker studievalg og at venners mening har stor
betydning. Spesielt skjer venners påvirkning gjennom rykter og diskusjoner om hvordan de oppfatter ulike
skoler, studieretninger, lærere og hvilke type elever som går på de ulike skolene og studieretningene. Ryktene
kan imidlertid være basert på et relativt tynt datagrunnlag, det kan være enkle observasjoner eller individuelle
uttalelser. Med andre ord er det lite som skal til for å få et ufortjent rykte.
De aller næreste vennene påvirker på en annen måte. Selv om de ønsker å være støttende for hverandres
valg, oppmuntrer de allikevel til studievalg som fordrer liten geografisk forflytning eller mulighet til å fremdeles
«henge sammen på skolen».
Valg av studieretning handler mye om å passe inn i vennegjengen og å oppleve tilhørighet til en gruppe og
elevenes mulighet til å identifisere seg med elevmassen de skal bli en del av er viktig. Valg av skole,
studieretning og dermed også medelever oppleves som viktige elementer i hvem man er, eller fremstår som å
være.
Spesielt trekker elevene et tydelig skille mellom å gå på yrkesfag versus å velge studiespesialiserende. I
motsetning til ulike yrkesfag oppleves studiespesialisering som et lite risikofylt og «trygt valg». Majoriteten av
elevmassen på studiespesialisering oppfattes som lite homogen og et valg som derfor oppleves som lite
kontroversiell. For yrkesfag er det derimot flere utfordringer knyttet til elevmasse og hvem man ønsker å
identifisere seg med. Klarer elevene å identifisere seg med andre som ønsker å ta det samme yrkesfagvalget?
Og dersom eleven er «skolelei»; klarer eleven å identifisere seg med andre elver som uttrykker det samme?

VIKTIG
LÆRING:
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Det ligger en utfordring knyttet til RMs elevmasse. Fordi det er få elever som tar faget er det færre elever å
identifisere seg med, samtidig som det er færre som kan representere faget og dele sine positive opplevelser. De
elevene som velger RM har tatt et kontroversielt og bevisst valg og i mange tilfeller er elevene klar over at tatt et
valg som faller «utenfor det som er vanlig».

Hvordan påvirker venner
elevens studievalg?
Venner påvirker den enkelte
inntrykk de har av skoler,
lærere og elevmasser
Hva er eleven selv opptatt av?
Av å passe inn og
identifisere seg med studie
de velger

Foreldres påvirker barna indirekte som sparringspartner
Bransjen, lærere og opplæringskontorene er opptatt av foreldrenes påvirkningskraft og mener foreldrene er en
svært viktig påvirkningsfaktor for elevenes valg av studieretning. Ungdommene bekrefter at foreldene er
viktige sparringspartnere i valg av studie. Foreldrene uttrykker i midlertid at de ikke har stor påvirkningskraft
fordi de ikke kommer med konkrete anbefalinger, men heller kobler passende utdanninger til egenskaper
barnet har.
Til tross for at beslutningen om studievalg tas på egenhånd av ungdommen, synes det spesielt å være
foreldrenes verdier, holdninger og egne yrkesvalg som er viktige påvirkningsfaktorer for ungdommens valg av
studieretning. Spesielt i de tilfeller hvor en av foreldrene har fagbrev, synes ungdommen også å ha en sterkere
tilknytning til yrkesfag. De elevene vi har snakket med som hadde minoritetsbakgrunn ytret en større respekt
for yrkesfag i sin helhet enn de foreldrene som hadde ren akademisk bakgrunn.
Foreldrene er spesielt opptatt av elevenes fremtid og har en mer langsiktig plan for hva som vil passe deres
barn best. Foreldrene er opptatt av ungdommens egenskaper og legger vekt på hva slags arbeidshverdag
deres barn vil passe samtidig som de er opptatt av hva slags skolehverdag barnet burde ha fremover. Der
barna har utfordringer, enten med teoretiske fag eller andre ting som f.eks. mobbing eller høyt fravær er
foreldrene spesielt opptatt av at barnas skolehverdag skal være annerledes enn den har vært på
ungdomsskolen. Foreldrene er også opptatt av å alltid ha alle muligheter åpne og ikke lukke dører er også
sterke faktorer som er viktig for foreldrene.

VIKTIG
LÆRING:
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Foreldrene er mindre bevist den påvirkningen de har på elevenes studievalg, samtidig har foreldrene har få
arenaer for tilgang til informasjon utenom barnas egne inntrykk og meninger. Foreldrenes påvirkning på elevenes
studievalg fremstår dermed som en slags symbiose hvor utveksling av eksisterende holdninger, verdier og barnas
egne oppfatninger skjer over en lang periode. Foreldremøter og «åpne dager» er derfor gode kanaler å nå
foreldrene med mer faktabasert informasjon, uten barnas påvirkning.

«Mamma sa til meg, du kan bli
hva du vil om 5-10 år, men vil
du ha det gøy i morgen burde
du velge RM» (RM-elev)
«Mamma har jo alltid sagt at
jeg god med barn, og at jeg har
barnetekke, jeg tenkte jo på det
da jeg valgte Helse og
oppvekst»
(Jente, 15)
«Det var viktig for meg at hun
fikk studiekompetanse, fordi jeg
måtte ta det i voksen alder og
det var ganske tøft»
(Mor til 15 -åring)

Rådgiver og kontaktlærer fungerer som åpenbare
informasjonskanaler
Både foreldre og elever har høy tillitt til kontaktlærers og rådgivers kunnskap om studier og opplever dem
viktige bidragsytere i informasjonsflyten om utdanning. Både elever og foreldre opplever rådgiverne som portåpnere der rådgiverne har mulighet til å benytte informasjonen de vet om elevene for å veilede eleven i
jungelen av valg de står ovenfor. Samtidig bruker elevene rådgiverens tid aktivt for å bekrefte og avkrefte
informasjonen eller spørsmål de måtte ha.
Til tross for at elever og foreldre anser rådgiver som en viktig ressurs til ny kunnskap om mulige studievalg ser
vi indikasjoner på at rådgiver i liten grad utfordrer elevenes tanker og ønsker. Rådgiverne opplever at mange
elever tidlig har bestemt seg for valg av studieretning og at deres kunnskap ikke er nødvendig eller oppleves
som overflødig. Elevene bekrefter også at rådgiver gir mer mer informasjon om de studieretningene som
elevene selv ytrer et ønske om å lære om fremfor å vise bredden og valgmuligheter ut over dette.
VGS og opplæringskontorene opplever også rådgivers og kontaktlærers kunnskap som for snever, både innen
yrkesfag generelt og restaurant- og matfag spesielt. Spesielt handler dette om hvilke muligheter yrkesfag og
RM gir, hvordan skolehverdagen er og hvilke ferdigheter som kreves for å trives med og mestre
studieretningen. Utvelgelsen av elever som passer til RM oppleves derfor å bli tatt på feil grunnlag.

VIKTIG
LÆRING:
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I de tilfeller hvor opplæringskontorene har hatt opplæring/kursing av rådgivere og har på den måten opprettet god
kontakt opplever opplæringskontorene at rådgiver besitter tilstrekkelig informasjon til å informere om RM til de
elevene de oppfatter soVVm mulige kandidater for studieretningen. I de tilfeller hvor en slik kontakt ikke har blitt
opprettet ser opplæringskontorene det som nødvendig at all informasjon gis til samtlige elever.

«Det var læreren min som sa at
jeg kunne passe til å gå RM»
(RM-elev)

«Vi gikk igjennom for det meste
arbeidsplan i UTV, fordi de
fleste i min klasse hadde
bestemt seg allikevel»
(Jente,15)

Hva lokket RM-elevene til studieretningen i utgangspunktet

Et praktisk fag

Et godt
klassemiljø
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At man i løpet av skolehverdagen bruker kroppen,
enn å sitte stille med fag. For de elevene som er
skoleleie har man et inntrykk av at teoretiske fagene
er enklere enn de er på studiespesialisering.

Flere RM elever forteller at de fikk et inntrykk av et
mangfoldig og godt klassemiljø, der det var rom for å
være seg selv.
Ettersom klassene er små var det enkelt for elevene å
gjennomskue et godt klassemiljø på hospitering/åpen
dag.

Internasjonal
fremtoning

Utenlandsturer: Mulighet til utveksling, studieturer
oppleves som fristende.
Jobbmuligheter i utlandet etter endt utdanning.

Lokalene: Å vite hvordan lokalene ser ut og fått mulighet
til bruke lokalene aktivt oppleves som spesielt trygt.

At man blir
kjent

Lærerne: På grunn av små elevgrupper på
hospitering/åpen dag har elevene mulighet til å bli godt
kjent med de ansatte ved skolen. Det oppleves som trygt
og flere forteller at de følte seg velkommen i klassen før
de begynte.

Utfordringer for rekruttering til
restaurant og matfag
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Yrkesfaglig utdanning oppleves ikke som «godt nok»

Det er stor enighet blant både elever, lærere, opplæringskontorer og bransjen
om at de generelle holdningene til yrkesfag har negativ påvirkning for
rekruttering til restaurant- og matfag. De ulike gruppene har imidlertid ulike
oppfatninger om hva som er utfordringene knyttet til yrkesfag.
Elevene har negative holdninger til yrkesfag grunnet inntrykket av hvilke type
elever som går der. Det synes å være en generell oppfatning om at yrkesfag er
for de mindre «teoretiske» eller «smarte» elevene og at det derfor oppleves
som mindre populært å velge en yrkesfaglig retning.
Foreldre synes på den andre siden å være preget av oppfatningen om at en
yrkesfaglig utdanning ikke gir de samme mulighetene for videre utdanning og
karriere sammenlignet med studiespesialiserende utdanning. Spesielt påpeker
rekrutteringsansvarlige ved VGS at foreldrene har for liten kunnskap om hvilke
muligheter en yrkesfaglig utdanning kan gi, og hvilke fordeler det kan ha.
VGS, bransje og opplæringskontor er mer generelt opptatt av hvordan
politikere og rådgivere fremstiller yrkesfag som annenrangs og at det ikke får
like vilkår som andre studiespesialiserende retninger. Det synes å være en
generell oppfatning av studiespesialiserende retninger får høyere prioritet, både
når det gjelder oppmerksomhet, omtale, men også ressurser, timeplaner og
tilpasninger.
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«Yrkesfag er for de som ikke kommer inn på
studiespesialiserende. Men yrkesfag er ikke
dårlig, man lærer praktiske ting. Men det
handler om å virke smart, og det er lett å bli
dømt for å virke dum hvis du velger yrkesfag...»

NEGATIVE HOLDNINGER TIL YRKESFAG
•

En studieretning for «taperne», bråkmakerne, og de
med dårlige karakterer

•

En retning som begrenser karrieremuligheter

•

Utdanning som gir dårligere betalte jobber

•

Må kombineres med påbygg (studiekompetanse) for å
gi et godt nok utdanningsgrunnlag

«De kule går allmenn,
yrkesfag generelt er
lavmål»

Holdninger om en en «rufsete og begrenset bransje»
påvirker matfag-yrkenes attraktivitet
Der elevene synes å være mindre opptatt av bransjens arbeidsforhold fremstår
det som et viktig tema for både både foreldre og rådgivere ved
ungdomsskolene.
Ifølge representanter fra bransjen, opplæringskontorer og lærere ved RM har
foreldre og rådgivere et foreldet inntrykk av bransjen som ikke stemmer med
dagens situasjon. Spesielt pekes det på oppfatninger om begrensede
karrieremuligheter og inntrykk av en bransje med dårlig betalte jobber, svart
arbeid, en stressende arbeidshverdag og ugunstige arbeidstider. Disse
inntrykkene synes spesielt å være preget av to forhold:
Egne restaurantbesøk: Spesielt påpekes det at folks egne møter med
bransjen gjennom restaurantbesøk påvirker det negative inntrykket. Ufaglærte
servitører gir inntrykk av å være en deltidsjobb fremfor en fagutdanning,
samtidig som det styrker inntrykket av ugunstige arbeidstider.
TV- programmer: Det er flere programmer om mat på TV som oppleves å ha
en negativ påvirkning på inntrykket av bransjen og yrket. På TV ser vi ufaglærte
og hobbykokker og hvor flinke de kan bli uten utdanning, og programmer som
viser dårlige arbeidsforhold og en stressende og kjip arbeidshverdag, med lite
fokus på godt arbeidsmiljø.
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«Yrket har lite status, spesielt blant foreldre. De
har inntrykk av at det er et hardt yrke med mye
kveldsarbeid. De er opptatt av lønn og presset på
bransjen, at det er en usikker bransje.... Jeg har
hatt elever har hatt lyst til å bli kokker, men
som ikke har fått lov.»

NEGATIVE HOLDNINGER TIL BRANSJEN
Ugunstige arbeidsforhold og stressende hverdag
Ugunstige arbeidstider
Lav lønn
Få yrkesretninger – kokk eller servitør
Svart arbeid og deltidsjobber

Et generelt inntrykk av at RM er en utdanning for spesielt
interesserte... og for de som ikke er interessert i det hele tatt
Matlaging oppleves av mange som en interesse og en hobby som alle kan lære
seg uten å gå på skole. Dette skiller studieretningen fra andre yrkesfag, som
heller fokuserer på fagkunnskap og yrkesmuligheter og medfører utfordringer
knyttet til oppfatninger om hvilke elever utdanningen egner seg for.
Både foreldre, elever og rådgivere deler oppfatningen om at restaurant- og
matfag er en utdanning for de med en genuin og stor interesse for mat og
matlaging. Samtidig gir det også inntrykk av å være en utdanning for de som
trenger en «enkel» studieretning.
Det synes å være liten kunnskap om hvordan RM som fag og utdanning er
knyttet til andre temaer enn å lage mat. Spesielt påpeker lærere ved RM og
deres elever at det er for liten kunnskap om fagkunnskapen og ekspertisen
knyttet til ernæring, hygiene, teknikk, maskinkunnskap, kreativitet, struktur,
effektivitet og utholdenhet. Dette fører til at faget ikke får synliggjort hvordan
utdanningen er relevant for mange ulike typer jobber og for elever med ulik type
interesse.
I kontrast til å være for de mest matinteresserte møter RM også utfordringer
knyttet til inntrykket av å være en «enkel utdanning» for de minst motiverte og
engasjerte elevene. På denne måten representerer RM en todelt elevmasse
der man enten har en genuininteresse for mat eller med svært dårlige
forutsetninger for å mestre faget.
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«Det er nok et generelt rykte om at man ikke er
den smarteste dersom man velger RM. At man
ikke har gode nok karakterer til å komme inn
andre steder. Ungdommene fra ungdomsskolen
ble overrasket over at vi som gikk her hadde
gode karakterer»

INNTRYKK AV RM SOM UTDANNING
Kun for de spesielt matinteresserte
En utdanning man like gjerne kan ha som hobby
En utdanning som alle kan mestre
En studieretning for de med lavest karakterer som ikke
har andre alternativer
En utdanning

«Ryktet er at man kommer inn på
RM uansett. Alle de smarte jeg gikk
sammen med er i studiespes.»

«Mange vet nok ikke hvilke
muligheter som ligger i faget - tror
man bare lager mat. Og ser ikke
hvor mye fagkunnskap som ligger i
det.»

Hvordan legge til rette for å
øke rekruttering til restaurantog matfag
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Det er viktig å styrke omdømmet til yrkesfag
PROBLEM
Det er stor enighet blant representanter fra bransjen, samt elever og
rekrutteringsansvarlige ved RM at omdømme til yrkesfag generelt må styrkes.
RM oppleves å være en av de studieretningene som i størst grad lider under
oppfatningen om at yrkesfag er for «taperne» .

Yrkesfag oppleves som et annenrangs valg, der man
begrenser fremtidige muligheter.

Det er en generell opplevelse at ansvaret for å styrke dette omdømme
hovedsakelig ligger hos politikere og gjennom et økt fokus og interesse for å
fremme en utdanning som er mer yrkesfagvennlig. Samtidig mener flere at
bransjene selv har et ansvar for å sørge for å kommunisere fordelene og
suksesshistoriene ved en yrkesfaglig utdanning og bygge yrkesstolthet

Holdninger om at det er et fag for «de mindre teoretiske
elevene»

Spesielt viktig oppleves det å løfte frem bredden av muligheter som en
yrkesfaglig utdanning gir, slik at yrkesfag sees på som en mulighet fremfor en
begrensing for karriere.
Enkelte påpeker også behovet for å tilpasse yrkesfaglig utdanning til dagens
arbeidsmarked og arbeidssituasjon, der unge mennesker er opptatt av å utvikle
seg, bytter jobber hurtig og har et større fokus på karriere enn tidligere
generasjoner.

Det er for lav kunnskap om hvilke muligheter som ligger
i en yrkesfaglig utdanning

BEHOV
Politisk tilrettelegging og støtte for yrkesfaglig
utdanning
Mer kunnskap blant rådgivere og lærere om yrkesfag;
både utdanningen og hvilke karrieremuligheter det gir
Fortelle suksesshistoriene og hvilke jobbmuligheter en
yrkesfaglig utdanning kan gi
Løfte frem de «smarte» yrkesfagelevene
Vise at yrkesfaglig utdanning er en viktig og trygg
karriereveg å gå
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Det er viktig å styrke
omdømmet til yrkesfag
«De elevene som har gode karakterer, blir
ikke utfordret til å søke yrkesfag.
Rådgivere burde hatt mer tid, og bli
utfordret til å tenke utenfor boksen»
«Lærere er jo akademikere, så da er det
lett å anbefale studiespesialiserende. Det
er viktig å nå frem med riktig info. Vise
hva som fins av yrker i denne bransjen.
Gjøre lærere og rådgivere trygge på vår
bransje».

Behov for å synliggjøre mulighetene i en profesjonell og
forbedret bransje
Representanter fra bransjen, opplæringskontorer og rekrutteringsansvarlige for
RM mener bransjen har et ufortjent dårlig rykte. Flere mener at bransjen har
endret seg positivt de siste 10 årene og at det er mange faktorer som bør løftes
frem for å styrke inntrykket av bransjen og øke interessen fro RM som
studieretning.
Behandling av lærlinger oppleves som svært viktig for å vise seriøsiteten til
bransjen. Lærlinger ansees som viktige ambassadører i møte med potensielle
elever fordi de har referanser både til studieretningen og til yrkeslivet. Det er
derfor bred enighet om at det er viktig at bransjen har gode retningslinjer for
hvordan best mulig ta imot og behandle lærlingene. Skolene ønsker også å vise
og gjenspeile denne seriøsiteten, gjennom bruk av kokkeuniformer med navn,
gode retningslinjer for dokumentasjon, samt at rekrutteringsmateriell og annen
informasjon er profesjonelt laget.
Til tross for at bransjen selv opplever en positiv utvikling opplever man ikke at
mediene spiller på lag med bransjen. Flere peker også på behovet for å ha
gode og dyktige ambassadører som kan tale bransjens sak, og som kan ta til
motmæle når mediene fremstiller bransjen med «feilaktig» informasjon.
Ekspertisen og profesjonaliteten til bransjen oppleves å bli mer synlig. Kokkene
blir mer synlige i restauranter samtidig som vinkelnere, ølsomelierer, baristaer,
og andre «eksperter» innen mat blir mer synlig og mer trendy. Som et ledd av
en økt synlighet opplever også flere behov for å etablere tettere kontakt mellom
bransjen og foreldre og lærere slik at disse kan få bedre kunnskap om hva
disse yrkene går ut på.
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PROBLEM
Foreldre, rådgivere og lærere sitter med feilaktig inntrykk av
hvordan det er å jobbe i bransjen og baserer sitt inntrykk av
bransjen på egne erfaringer og mediaomtale.
Det er fortsatt deler av bransjen som ikke lever opp til standarden
for HMS

BEHOV
Retningslinjer for hvordan ivareta utplasseringselever og lærlinger
på en god og profesjonell måte
Synliggjøre den positive utviklingen i bransjen knyttet til
arbeidsvilkår
Synliggjøre mulighetene for yrker med «normal arbeidstid»
Profesjonalisere bransjen ved å synliggjøre ekspertkunnskap som
baristaer, vinkelnere, ølsomelierer og andre yrker RM innehar.
Ambassadører som tar til motmæle og kan legge lokk på «usunne
diskusjoner» i media
Bruke lærlinger som ambassadører mot elever
Skape arenaer der foreldre, lærere og rådgivere kan komme i
dialog med bransjen

Behov for å synliggjøre
mulighetene i en ny og
forbedret bransje
«Det er viktig å sørge for at bransjen får
et bedre rennommé. Bransjen har vært
flinke til å ødelegge for seg selv; nekte
folk å organisere seg, vil ikke betale lønn.
Det er brukt mye "utestemme» om disse
temaene. Selv om ikke det representerer
flertallet, så er det det som får
spalteplass... Der er Stiansen flott til å
holde lokk på dette...»

Behov for å synliggjøre utdanningens profesjonalitet

Både elever og rekrutteringsansvarlige ved RM mener det er for liten kunnskap
om hva selve utdanningen tilbyr og inneholder blant rådgivere, foreldre og
elever som skal søke videregående opplæring. Spesielt mener de det mangler
informasjon om fagkunnskapen og ekspertisen som ligger bakom
«matinteressen».
For å distansere faget fra å være et «hobbystudie» og gjøre det relevant og
interessant for en bredere målgruppe enn kun de mest matinteresserte pekes
det på flere ting.
Først og fremst oppleves det som viktig å synliggjøre utdanningens
profesjonalitet i hvordan faget praktiseres. Dette handler spesielt om hva slags
mat man lager, utstyret man bruker, og teknikker man lærer. Det oppleves også
som viktig å synliggjøre teorifag knyttet til f.eks. ernæring og andre fag som
Det oppleves også som viktig å synliggjøre hvilke personlige kvaliteter og
egenskaper som egner seg for faget ut over selve matinteressen. Både elever
og lærere ved RM mener faget like gjerne handler om skaperlyst og kreativitet
og at RM kan være vel så interessant for de med en en gründer i magen, de
som søker noe kreativt eller de med interesse for kultur eller ernæring og helse.

PROBLEM
Holdninger om at Rm er en studieretning for spesielt
matinteresserte, og som man like gjerne kan ha matlaging som
hobby.
For lite kunnskap om hva faget krever av ferdigheter, og interesse,
hvilken fagkunnskap man lærer og hva denne kunnskapen kan
brukes til.

BEHOV
Distansere fagkunnskapen fra vanlig «folkeskikk og
husmorsferdigheter»
Synliggjære teori og teknikker
Vise frem spennende mat
Løfte frem de dyktige elevene
Synliggjøre progresjon i læring
La elever få delta i utdanningen i 1-2 dager
Inkludere lærere og rådgivere og gi kunnskap om hva faget
inneholder
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Behov for å synliggjøre
utdanningens profesjonalitet
«De andre tenker at vi bare står på kjøkken hele
dagen, at man ikke tjener nok penger. At de
tror man bare lager enkle ting som alle kan
lage.... For å forstå det må man være i
kjøkkenet en dag eller to, eller en uke - for å se
hvordan det er. Man må få lære om smaker,
metoder»
«Lærerne er opptatt av å få elever med og
fremstille seg selv på en bra måte, men elevene
er mer ærlige. Det er mer troverdig når
informasjonen kommer fra en jevnaldrende.
De var positive og ordentlige. De brydde seg om
det de snakket om, og var ikke der bare for å
være der...»

Behov for å gi inspirasjon og vekke engasjement for mat
Både bransje og rekrutteringsansvarlige for RM mener det er viktig
å vekke ungdommenes interesse og engasjement for mat. Per idag
oppleves mat og matlaging som en hobby man like gjerne kan utøve
hjemme på kjøkkenet fremfor å studere eller ha som yrke.
For å treffe en bredere målgruppe med ungdom, også de uten en
«medfødt» interesse for mat mener mange at faget trenger flere
«idoler» og ambassadører både internasjonale og lokale.
Enkelte trekker fram at konkurranser kan være en god arena for å
fremme engasjement for mat. Spesielt oppleves det som relevant at
kokkelandslaget eller andre profesjonelle kan få vise sine kunster,
enten på TV eller , eller ved at det gjennomføres mer lokale
konkurranser.
Ungdommene selv er opptatt av at mat skal være gøy. Flere
refererer til morsomme filmer på you tube av slaktere som viser sine
kunster eller hvordan de kan imponere hverandre med teknikker og
morsomme måter å lage mat på. Blant elever som har søkt seg til
RM er det nettopp disse opplevelsene som har godt inntrykk og som
har overbevist dem om at mat kan være gøy på mange måter.
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PROBLEM
Det er en generell antakelse at man må være spesielt interessert i
mat for å gå på RM.
Mange tar for lett på mat som et fag og en ekspertise og tenker de
like gjerne kan utøve de samme kunstene hjemme på kjøkkenet
uten utdanning.

BEHOV
Vise at matlaging kan være mer spennende enn det man lager
hjemme
Benytte mattrender som ungdom er opptatt av i rekruttering
Vekke interesse for mat gjennom konkurranser, både profesjonelle
(kokkelandslaget) og lokale
Bruke engasjerte og utadvendte RM elever i rekrutteringstiltak
Bruke sosiale medier og andre kanaler for å spre «morsomme»
bilder og filmer av flinke folk fra bransjen

Behov for å gi inspirasjon og
vekke engasjement for mat
«Vi kan ikke si at ulike tv program har hjulpet
på ungdommenes interesse for faget.
Ungdommen må ha noen å se opp til. De er
ikke så veldig opptatt av lokalmat, miljø, eller
økologiske produkter. De er mer opptatt av
konkurranser... noe eller noen de kan være
stolte av» (Rekrutteringsansvarlig ved RM)
«Det er viktig å lage et opplegg som fanger
eleven. Lage mat som er kul og trendy. At de
får lage litt mer alternativ mat - noe som
oppfattes som et skritt videre fra mat og helse...
Men det kan ikke være for avansert heller for
da blir det for lite progresjon til VG2.»
«Det er viktig å vise at det er mulig på ha det
gøy! Alt man får til. Vise litt ting man ikke kan
gjøre hjemme».

«Det var helt tilfeldig at jeg ble kokk –
det er jeg veldig glad for»
“Jeg har aldri vokst opp med noen spesiell matinterresse,
foreldrene mine har først blitt interessert I mat først etter
jeg ble kokk. På ungdomskolen var jeg ikke akkurat noen
bråkebøtte, men klarte ikke helt å sitte stille på stolen. Det
moren min og læreren min som foreslo at jeg skulle begynne
på Restaurant og matfag. Da jeg begynte var jeg veldig
flau, fordi alle vennene mine gikk på studiespesialisering
på en helt annen skole. Jeg var veldig demotivert hele det
første året, og visste ikke om jeg ville fortsette.
Vendepunktet kom en dag da vi fikk besøk av lærlinger fra
Bodø som hadde bistått det norske kokkelandslaget. De
serverte oss fantastiske retter med farger og smaker, det
hadde jeg aldri vært borti før. Da snudde det for meg, på
dagen. At folk på nesten min alder hadde laget dette og
gjort sånn progresjon gjorde at jeg ble veldig motivert. Jeg
dro rett hjem den dagen, skrev en søknad til den beste
restauranten i Bodø og fikk læringeplass der. Siden har jeg
vært i bransjen”

Behov for å gi inspirasjon og vekke engasjement for mat
PROBLEM
Både bransje og rekrutteringsansvarlige for RM mener det er viktig å vekke
ungdommenes interesse og engasjement for mat. Per idag oppleves mat og
matlaging som en hobby man like gjerne kan utøve hjemme på kjøkkenet
fremfor å studere eller ha som yrke.
For å treffe en bredere målgruppe med ungdom, også de uten en «medfødt»
interesse for mat mener mange at faget trenger flere «idoler» og ambassadører
både internasjonale og lokale.
Enkelte trekker fram at konkurranser kan være en god arena for å fremme
engasjement for mat. Spesielt oppleves det som relevant at kokkelandslaget
eller andre profesjonelle kan få vise sine kunster, enten på TV eller , eller ved at
det gjennomføres mer lokale konkurranser.
Ungdommene selv er opptatt av at mat skal være gøy. Flere refererer til
morsomme filmer på you tube av slaktere som viser sine kunster eller hvordan
de kan imponere hverandre med teknikker og morsomme måter å lage mat på.
Blant elever som har søkt seg til RM er det nettopp disse opplevelsene som har
godt inntrykk og som har overbevist dem om at mat kan være gøy på mange
måter.
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Det er en generell antakelse at man må være spesielt interessert i
mat for å gå på RM.
Mange tar for lett på mat som et fag og en ekspertise og tenker de
like gjerne kan utøve de samme kunstene hjemme på kjøkkenet
uten utdanning.

BEHOV
Vise at matlaging kan være mer spennende enn det man lager
hjemme
Benytte mattrender som ungdom er opptatt av i rekruttering
Vekke interesse for mat gjennom konkurranser, både profesjonelle
(kokkelandslaget) og lokale
Bruke engasjerte og utadvendte RM elever i rekrutteringstiltak
Bruke sosiale medier og andre kanaler for å spre «morsomme»
bilder og filmer av flinke folk fra bransjen

Viktigheten av å bygge
nettverk!
«Jeg har nær kontakt med rådgiverne på
ungdomsskolen. Det er viktig å være tett på...
Gi dem en forståelse for faget og fortelle om
mulighetene for hospitering. Mange av de
andre tingene vi har fått til er et resultat av
kontakt med ungdomskolen over lang tid. Vi
tenker nettverksbygging.»

«En rådgiver har liten tid med hver elev. Derfor
ønsker vi å ha mer fokus på vanlige faglærere
på ungdomsskolen. Vi har f.eks. inngått et
samarbeid mellom rektorene på vgs. og
rektorene på ungdomsskolen og bruker en halv
dag av planleggingsdagen til ungdomsskolene
der de kommer på besøk og får omvisning hos
oss. Innsalget er at de kan bli mer kjent med
videregående utdanning. Vi samarbeider da
med Charlottenlund videregående skole - så
man får oversikt over alle fagene. Det er veldig
nyttig.

«Vi er nødt til å bruke mer tid på hver enkelt
ungdomsskole - slik at de bruker mer tid på
rekruttering. Det er utproblematisk å ta i mot
en elev eller to hver uke. Vi må gjøre det mer
kjent for hver skole hvilke muligheter som
finnes for hospitering osv... Strinda har et eget
hefte som går på hospitering.. «

Evaluering av
rekrutteringstiltaket «Vi dekker
til fest»
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VI DEKKER TIL FEST

Helhetlig opplegg for å vise hva RM er.
Rettet mot ungdomsskoleelever.
Ledes av RM-elever og lærere fra VGS.
Utviklet av/på Ladejarlen/ Strinda VGS i Trondheim.
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Vi dekker til fest

Vi dekker til fest oppleves
generelt som et suksessfullt
tiltak som får gode
tilbakemeldinger fra elever og
lærere. Gjennomføringen av
tiltaket styres imidlertid mest
av praktiske hensyn til
timeplan og ressurser fremfor
bevissthet om hva som er
tiltakets hensikt og
suksessfaktorer.

På sitt beste:

På sitt verste:

At alle instansene er engasjert i prosjektet,
både lærere, elever, foreldre og rådgivere,
og at det på den måten skaper «positiv
blest». At tiltaket i seg selv fungerer som
en brobygger mellom ungdomskolene og
VGS. At man igjennom tiltaket formidler
RM på en spennende måte og alle
valgmulighetene ved linjen samt skaper
matglede og inspirasjon. Ved å lage mat
skal elevene få mestringsfølelse og
muligheten til å vise foreldre, lærere og
rådgivere sine ferdigheter.

At tiltaket oppleves som en morsom dag
som er gjør at man slipper vanlig
undervisning og får gratis mat. At
arbeidsoppgavene man får tildelt
oppleves som alminnelige og krever liten
forkunnskap. At maten man lager er lite
spesielt og kan enkelt lages hjemme. At
eleven får lite inntrykk av hvordan RM er
som fag. Det kan også oppleves som lite
inspirerende å møte VG1 elever dersom
deres kunnskapsnivå ikke er gode nok.

«Det høres kanskje kjedelig ut, men jeg
syntes det var sykt spennende å dekke
bordet liksom, fordi jeg har gjort det feil
hele tiden. Man måtte telle på cm hvor
langt kniven skulle ligge og sånn» (Jente,
16)
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«Det var gøy det, var digg mat og sånn.
Også fikk vi med oss oppskriftene» (Jente
15)

Ett tiltak – mange løsninger
Skolene gjennomfører «Vi dekker til fest» på ulike måter og i ulike varianter. Spesielt skiller skolene seg i ønsket om å nå ut til
flest mulig elever versus å nå færre elever med interesse for faget.
Tiltaket benyttes også ulikt avhengig av tanken om at dette er et viktig ledd av relasjonsbygging og bevisstgjøring blant flere
målgrupper versus et ønske om å skape matglede blant ungdommene. Dette synes å være styrende for hvordan tiltaket
gjennomføres.
Spesielt skiller skolene seg når det gjelder følgende faktorer:
o Hvilke elever som deltar – alle elvene versus utvalgte elever
o Hvor tiltaket gjennomføres – på ungdomsskole eller VGS
o Hva slags mat som skal lages og med hvilken vanskelighetsgrad
o Hvilke oppgaver elevene får prøve seg på
o Hvem som tar i mot og veileder elevene – engasjerte elever, lærere eller lærlinger
o Tanker om rådgivers og kontaktlærers tilstedeværelse
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Ett tiltak – mange løsninger

Hvor skal
tiltaket
gjennomføres?

Hva slags mat
skal lages og
hva skal
elevene gjøre?
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På VGS: fordi der er enklere å inkludere store grupper
elever, samtidig som det er lettere å gi elevene inntrykk av
hvordan en studiehverdag med RM kan være.
På ungdomsskolen: Fordi det skaper oppmerksomhet for
RM blant alle elevene på den aktuelle skolen, samtidig som
det skaper økt bevissthet og kunnskap om faget blant
lærere og rådgivere. Bidrar til å bygge relasjoner og tettere
bånd mellom VGS og ungdomsskole

Enkel mat som alle mestrer: fordi det et rimeligere
alternativt, spesielt når store elevgrupper skal delta. Og
fordi de sikrer at alle elver får mestringsfølelse.
Trendy mat som krever fagkunnskap for å tilberedes:
Fordi man ønsker å vise profesjonalitet og fagkunnskap
og distansere RM fra hverdagsmaten man like gjerne
kan lage hjemme.

Hvor mange
elever skal
delta?

Hvem skal være
RMs
representanter?

Alle elevene på de aktuelle skolene: muligheten til å
nå alle elever, og muligens treffe elever som ikke visste
de hadde en interesse for mat
Utvalgte elever: De ansvarlige i tiltaket kan gi større
oppmerksomhet til den enkelte samt at eleven blir mer
kjent med lærere og medelever, og får deltatt mer aktivt i
matlagingen.

VG1 eller GK elever: Elevene er lett tilgjengelige og en
«lett tilgjengelig ressurs». Gir et «troverdig» bilde av
hvordan det er å studere på RM. Kan imidlertid også gi et
dårlig inntrykk dersom de ikke er «gode» representanter
for studieretningen.
Lærlinger: disse oppleves som nære nok i alder og
«overraskende flinke» i sin rolle som tidligere RM-elev.
Ulempen er at det er mer ressurskrevende å få tilgang på
disse elevene.

«

Suksessfaktorer
ved «Vi dekker til fest»
Bruke RM elever / læringer som engasjerte og gode
rollemodeller veileder elevene igjennom i opplegget

Jeg syntes det var skikkelig artig,
alle vi som var med på det opplegget
har jo valgt RM nå

Ha små elevgrupper
Bygge gode relasjoner til ungdomskolens ansatte (både
lærere, rektor og rådgiver) ved å bruke disse aktivt til å
velge ut passende kandidater.

Det var kult å se lærlingene forklare
og hjelpe oss, jeg så hvor flink han
var blitt, og han var jo ikke så mye
eldre enn meg

At man viser fagets bredde ved å bruke apparater,
maskiner og teknikker.
Maten man lager må inspirere både i smaker, fasonger
og farger.

Da jeg drar på ungdomsskolene med
en læring tar det ikke lang tid før
alle sitter å hører på han eller henne,
de er ikke så opptatt av meg som er
en gammel mann (Ansatt ved
opplæringskontor)

At elevene får se en variasjon av faget, både i praktiske
og teoretiske fagene.
Ha lærere, rådgivere og foreldre som deltakere i
arrangementet
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«

s

Potensielle fallgruver
ved «Vi dekker til fest»
Store elevgrupper fører til lavere involvering av hver
enkelt elev. De blir ikke like godt kjent med lokalene og
lærerne.

s

De potensielle kandidatene faller i en stor elevgruppe
hvor mye av fokus handler om å være borte fra
tradisjonell undervisning og spise gratis mat.
Vanskelig å koordinere med ungdomsskolene, dette er
også svært tidkrevende og lite effektivt
Ved å utføre «Vi dekker til fest» på VGS mister man noe
av den positive blesten man får dersom «kokkene
kommer til ungdomsskolen»

s

Maten man lager er alminnelig og enkel.
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Andre rekrutterings- og
omdømmebyggende tiltak

42

Vi dekker til fest er kun en av mange rekrutteringstiltak som
gjennomføres!
INVOLVERER KUN
ELEVER

Mat og
helse som
fag og UTV

Hospitering

Matmanifestdagen

FOR UTVALGTE
ELEVER

Vi dekker
til fest /
Glade
matdager

FOR ALLE
ELEVER

Aktivt yrke

Skaff deg
en fremtid

Ung
restaurant

INVOLVERER
FLERE
MÅLGRUPPER
(foreldre, lærere,
bransje og media)
43

Åpen dag /
karrieredager

«

Hospitering
Vi vil ha nær kontakt med
rådgiverne. Være tett på... Gi dem en
forståelse for faget - fortelle om
mulighetene for hospitering. Praksis
i en bedrift i 9. 10 trinn...
Hospitering hele året fremfor en
fastsatt 1 uke. Kan være sammen
med en venn fremfor en større gruppe
(Rekrutteringsansvarlig på VGS)

Hva: Ungdomsskoleelever er med i undervisning i RM. ½ til 2 dager, 1-3 elever drar sammen.
Hensikt: La elever få teste ut sin nysgjerrighet for faget og får innblikk i skolehverdagen.
Deltakere: Ungdomsskoleelever i 10. klasse.
Ansvarlig: Samarbeid mellom rådgiver på ungdomsskole og
avdelingsleder/rekrutteringsansvarlig på VGS

Det er stor variasjon i gjennomføring skolene i mellom:
Hvor lenge eller hvor ofte man kan ha hospitering
Hva man får lov til å delta på (teori eller praksis)

Jeg syntes det var sykt gøy å være
med jeg fikk lage en skikkelig stor
kake på konditorlinja (Jente, 17)

Det var rådgiverne som fiksa sånn at
jeg kunne være med flere ganger på
hospitering, fordi jeg var så usikker
(Jente 17)

Når på året man får mulighet (Alt fra helt fleksibelt til gitte dager)
Om man får lov til å delta på enkelte linjer (for eks. konditor) eller må være
med på RM i sin helhet

Hvordan kan dette brukes som en effektiv rekrutteringskanal:
Å bruke hospitering fleksibelt på en måte som gjør at man til enhver tid viser
frem de områdene som kandidaten er interessert i og områder som er morsomt
å delta i.
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«

Ung restaurant
5 av de 7 som var med på Ung
Restaurant på skolen min går jo her
nå, tror vi ble inspirert av det (Jente
17, RM-elev)

Hva: En konkurranse hvor et utvalg av ungdomsskoleelever konkurrerer mot hverandre. De
forskjellige lagene tilbereder en treretters på lokale restauranter og dommere avgjør hvem som
vinner. Maten serveres til rådgiver, noen ansatte ved skolen og ikke minst foreldrene til deltakerne. .
Hensikt: La elever få teste ut sin nysgjerrighet for faget og får innblikk i skolehverdagen.
Deltakere: Utvalgte ungdomsskoleelever i 9 endeklasse
Ansvarlig: Opplæringskontoret, rekrutteringsansvarlig på VGS og bransjen

Jeg har jo laget mat til foreldrene
mine før, men det er jo litt annerledes
da man er på et ordentlig restaurant
og ordentlig mat, jeg har jo aldri
gjort noe sånt før (Jente 17, RM-elev)

Dette er et tiltak de færreste har utført. Det er omfattende og krever en del
planlegging og velvillighet fra bransjen.
Tiltaket krever god relasjon mellom alle parter og er tidkrevende.
Ung restaurant fokuserer på RM som fag indirekte ved at elevene får lage
mat i en «ordentlig restaurant».
Ved at ungdomsskolene konkurrerer mot hverandre skaper dette
engasjement.
Ettersom det er «tilfeldig trekning» av hvem som får delta har elevene selv
et inntrykk av at de ble valgt ut på bakgrunn av interesse for RM i sin
helhet.

Vi var jo på et ordentlig kjøkken, og
han kokken vi var sammen med
hadde jo gått RM før og da fikk vi jo
spurt han om litt (Jente, 17 RM-elev)

Hvordan kan dette brukes som en effektiv rekrutteringskanal:
Dette tiltaket viser seriøsiteten og mangfoldigheten i bransjen for elevene og ikke
minst foreldrene. Dette er også et arrangement som i mindre byer positiv omtale
i lokale medier.
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«

Skaff deg en fremtid
Jeg skal faktisk på det i neste uke,
husker ikke hva det heter…men,
uansett så er jo det en veldig fin
mulighet for oss å vise oss frem
(Person fra bransjen)

Hva: Representanter fra bransjen holder stands der de møter foreldre og elever etter skoletid.
Bransjen har stands hvor de forteller om sitt fagfelt og har lett servering.
Hensikt: La elever få teste ut sin nysgjerrighet for faget og får innblikk i skolehverdagen.
Deltakere: Alle elever og foreldre som ønsker
Ansvarlig: Bransjen og opplæringskontoret

Vi i bransjen har blitt veldig klar
over situasjonen, og vi stiller mer enn
gjerne (Person fra bransjen)

Dette er en av få muligheter for å vise ansiktene i bransjen og de kan
presentere seg selv.
Bransjen forteller at de har få arenaer de kan fortelle om seg selv og vise
frem sine kvaliteter
Ved at bransjen selv forteller kan de avdekke noen av fordommene mot
bransjen, spesielt dette med arbeidstid, seriøsitet, lønn og muligheter.

Da vi har matkurs her i restauranten
møter jeg fordommene til
foreldregenerasjonen hele tiden, og
de blir ofte overrasket da jeg forteller
dem hvordan bransjen fungerer
(Person fra bransjen)

Hvordan kan dette brukes som en effektiv rekrutteringskanal:
Dette er en arena for foreldre og elever hvor man kan vise et bredde i bransjen.
Å vise foreldrene mennesker fra bransjen og vise at de fremstår som en seriøs
og vennlig aktør er viktig.
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«

Åpen dag/ Karrieredager
Det er digg da, med gratis
pizzabolle (Elev fra
ungdomsskolen)

Hva: En arrangert åpen dag der ungdomsskoleelevene kommer på VGS der de forskjellige
linjene forteller om studiet.
Hensikt: La elever få teste ut sin nysgjerrighet for faget og får innblikk i skolehverdagen.
Deltakere Alle ungdomsskoleelever
Ansvarlig: Videregående Skole

Oj, hva er det i denne a?
Smakte litt rart, men det var
godt assa (Ungdomsskoleelev
som akkurat har drukket en
ingefærshot)
Vi har ofte servert taco på
disse dagene, det er noe alle
liker (Ansatt ved
opplæringskontor)

En åpen dag/ Karrieredag er den dagen elevene går fra linje til linje å ser
de forskjellige mulighetene skolene har.
Elevene er opptatt av lokalene, menneskene som er tilstede, utstyr og hva
de blir tilbydd (mat og drikke etc.)
Dette er en mulighet for RM og vise seg frem til samtlige elever, og vise
frem bredden i faget.
I dag viser man lite frem rom og utstyr.
Det serveres enkel mat og drikke som er laget på forhånd.

Hvordan kan dette brukes som en effektiv rekrutteringskanal:
Vise spennende mat til elevene og ta bort stempelet om å være en linje hvor du
kan spise god mat. Bruke dagen til å fortelle om hva slags skolehverdag man får
og hvilke fag man skal ha. Dette er også en fin mulighet til å vise frem læringer,
elever og engasjerte lærere.
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«

I klassen min hadde de fleste allerede
bestemt seg, så vi gikk for det meste
igjennom arbeidsplan i de timene (Jente
på ungdomsskolen)
UTV pleier vi ha samle opp slik at vi kan
ha hele dager om utdanningsvalg for eks.
bygge hytter i regi av bygg og anlegg og «Vi
dekker til fest»

Utdanningsvalg (UTV) – valgfag
på ungdomsskolen
Hva: Et fag på ungdomsskolen der elevene skal lære om egne interesser og mulighetsrom for egen
utdanning og karriere. Man skal i faget også lære arbeidsliv og jobber. Faget har 110 timer som skal
disponeres over 3 år, skolene står fritt til å velge hvordan de ønsker å disponere tiden. De bruker
også tid på å søke og gjøre seg kjent på nettsider som vigo.no, utdanning.no og skalbli.no
Hensikt: La elever få teste ut sin nysgjerrighet for faget og får innblikk i skolehverdagen.
Deltakere: Alle elevene på ungdomskolen
Ansvarlig: Rådgiver/faglærer

Det er stor variasjon i hvordan rådgiver/faglærer bruker disse timene aktivt,
noen samler opp timene slik at de kan ha hel-dags arrangement andre har
lagt opp timene hver uke.

Ungdommene er opptatt av hvor de kan
jobbe, da pleier jeg å si at alle som jobber i
ferskvaredisken på meny er kokker..
(Rådgiver ungdomsskolen)
Vi bruker mye tid på at elevene skal bli
kjent på vigo.no og vi bruker mye tid inne
på de nettsidene for at de ikke skal bli
usikre da de skal legge inn en søknad
(Rådgiver på ungdomsskole)

Rådgivere opplever elevene som bestemte og bruker liten på å gi
informasjon om utdanning «ingen er interessert i»
Elevene får tilbud om individuelle enkelttimer for elever og flere benytter
seg av dette, noen ganger har de timer i samråd med foreldre.
Rådgivere forteller om egne inntrykk av bransjer, utdanninger og
karrieremuligheter

Hvordan kan dette brukes som en effektiv rekrutteringskanal:
ved å opprette god kontakt med rådgiver kan opplæringskontoret kan dra på
ungdomsskolen sammen med læringer for å fortelle om faget.
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«

Aktivt yrke / Arbeidsuke /
Utplassering
Hva: En dag eller uke hvor ungdomsskolene blir utplassert på ulike arbeidsplasser i lokalsamfunnet.
Hensikt: Utplassering i forskjellige bedrifter skal gi elevene en innsikt i forskjellige bransjer og
arbeidslivet i sin helhet.
Deltakere Alle ungdomsskoleelever
Ansvarlig: Ungdomsskoleelevene selv

Ungdomsskoleelevene har et smalt kontaktnettverk som gjør at de ofte må
benytte foreldre/bekjente for å få utplassering.

Jeg hadde arbeidsuke på
ungdomsskolen på en kafé
her, men jeg fikk ikke lov til
noen ting – fikk bare ta
oppvasken (Jente 17)
Mamma kjente noen på Xrestaurant i byen, og der var
det kjempe gøy (Jente 17)

De ungdomsskoleelevene som ønsker å være utplassering i spesielle
bransjer eks. restaurantbransjen mangler kunnskap/nettverk til å få dette til.
De som har elevene som benytter muligheten til å være utplassert i en
bransjen de interesserer seg for opplever dette som spennende.
Arbeidsplasser i RM bransjen trenger veiledning for å gjøre arbeidsuken til
eleven så meningsfylt som mulig, dersom elevene blir satt til «kjedelige og
rutinepregede arbeidsoppgaver» blir dette tiltaket kontraproduktivt.

Hvordan kan dette brukes som en effektiv rekrutteringskanal:
Opprette et tett bånd mellom bransjen og opplæringskontorene hvor
opplæringskontorene kan formidle aktuelle arbeidsteder for elevene.

49

5
Råd for effektiv
rekruttering av rett
kompetanse til RM-fag

...om vi ser bort fra de åpenbare: Øke status og lønn,
bedre arbeidstider, styrke yrkesfagenes stilling.
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1. RM-fag passer ikke for alle: Våg å velge bort de fleste!
Det er nok av unge som er interesserte i RM-fag og matlaging, så fokusér på dem. Det
er lov å si at det ikke er for alle, faktisk er det positivt både for studiets status og for de
som evt unngår å velge feil.
Bruk mer tid på hver enkelt og deres behov, fremfor å snakke til mange/ alle.
Spill på det som motiverer: Yrket/ bransjen er sosialt, man jobbe med mennesker og
service, det er ofte små klassemiljøer, praktiske skolehverdager, får lage spennende mat
og lære seg imponerende «skills».
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2. Praktiske møter med bransjen funker best
Bruk tid og ressurser på gode utplasseringer og tiltaksgjennomføringer. Ta godt vare på
elevene som kommer på besøk, ikke la det bli «useriøst». Dette er langt viktigere og mer
effektivt enn f.eks reklame- og informasjonsmateriell eller generelle tiltak.
Vis fram hele bredden i RM-fag, men ikke vær redd for å være «avansert» og bruke
maskiner, teknikker og ingredienser på proff-nivå. Det inspirerer.
Sørg for gode forbilder som har kompetanse: Gjerne lærlinger eller unge som har lykkes
(f.eks i kokkekonkurranser). Evt svært dyktige VG1-elever
o de unge stoler mest på flinke folk med erfaring fra yrket når de skal orientere seg, og blir ikke
imponert og inspirert av «nybegynnere» i faget.
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3. Skolehverdagen er viktigere enn karriere
De fleste rådgivere, rekrutterere, foreldre snakker mest om yrke og karriere, mens de
unge ofte lurer mest på hvordan skolehverdagen faktisk blir
o Hvordan er lokalene? Timeplanen? Hva slags folk går der? Hvem er lærerne? Miljøet?
Utstyret?

Det er viktig med (de rette) rollemodeller og ambassadører. Det skaper identifikasjon og
reduserer risikoen ved å velge «annerledes» enn sine venner eller «risikoen» ved å
velge bort studiespes.
o Gjerne unge folk i yrket som er veldig flinke («Jøss, han/hun er ikke så mye eldre enn meg, og
så er de så proffe!»)

Men allikevel: Det er også viktig å tydeliggjøre karriereveier og muligheter på sikt bedre
enn det gjøres i dag, spesielt om man skal lokke «de beste» kandidatene.
o Spesielt foreldrene er opptatt av de langsiktige mulighetene, og har en del fordommer mot
matfag-yrkene.
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4. Sats på ildsjeler og relasjonsbygging
Vellykkede tiltak er avhengig av engasjerte enkeltpersoner (ildsjeler). Dyrk fram disse
fremfor å (kun) være opptatt av systemer, strukturer, planer. Vi må akseptere at ikke alt
kan systematiseres, og at det er nødvendig med ildsjeler og personlige relasjoner og
personlige egenskaper for å lykkes.
o Også for finansiering av tiltak (søking til fylke/kommune og hente midler fra næringsliv) er det viktig med
ildsjeler med engasjement.

Det er for lav bevissthet hos «alle» aktører om hvordan rekrutteringstiltakene passer i en
større sammenheng, både for elevene og skolene. Det må tydeliggjøres bedre overfor
både ungdomsskoler/ rådgivere, foreldre, lærere og elevene selv. Ildsjeler og person-tilperson dialog er best egnet.
Godt samarbeid på tvers, via personlige relasjoner, skaper mer kunnskap og gjør det
enklere å gjennomføre vellykkede tiltak mot de rette elevene, f.eks ved at ungdomsskolene er mer villig til å bidra til å legge til rette for tiltakene eller ved å få
bransjen/bedrifter til å engasjere seg med penger og tid.
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5. «Vi dekker til fest» og andre tiltak fungerer...om det gjøres
riktig
Det må alltid være rom for lokale tilpasninger ut fra ressurser og kompetanse, men det er
allikevel en del ting som bør være felles for å sikre suksess.
«Vi dekker til fest» fungerer bra der det gjøres riktig. Suksessfaktorer er:
o
o
o
o
o
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Godt samarbeid og dialog mellom skole, bransje, foreldre
Gjennomføring på ungdomsskole ikke VGS
Mindre, spesielt utvalgte elevgrupper som er interesserte fremfor å invitere «alle»
Fokus på lage spennende mat og ingredienser (inspirasjon), ikke det som er enkelt (mestring)
Bruke lærlinger eller spesielt flinke elever som instruktører
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