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1 Bakgrunn for hotellkompetanse 
St. Marie læringssenter og NAV samarbeider tett rundt kvalifisering av innvandrere gjennom 

norskopplæring, særlig flyktninger (NAV Team Flyktning). Læringssenteret hadde før 

Hotellkompetanse en egen klasse «Norskopplæring i bedrift». Målet med Norskopplæring i 

bedrift er å gi innsikt i arbeidslivet, samt gi arbeidserfaringen fra ulike praksiser, hvor noen 

praksiser kan lede til arbeid.   

St. Marie læringssenter og NAV Team Flyktning ser behovet for et opplæringstiltak som gir 

kompetanse og tett oppfølging innenfor en konkret bransje for å gjøre veien inn i arbeidslivet 

kortere for de elevene som ikke har formell kompetanse eller arbeidserfaring. Et slik 

opplæringstiltak vil gi en mer bransjespesifikk opplæring enn «Norskopplæring i bedrift».  Det 

har vært viktig å finne en bransje som kan gi en trygg tilknytning til arbeidslivet og som har 

en bredde i arbeidsoppgaver og muligheter. Sarpsborg kommune har valgt hotellbransjen. Et 

annet mål er å korte ned varigheten på norskopplæring og introduksjonsprogrammet. Noen 

av deltakerne uten arbeidserfaring og formell kompetanse fra hjemlandet har et 

introduksjonsprogram som dessverre ikke leder til arbeid ved endt program på tross av 

mange timer med norskopplæring og arbeidsrettede tiltak.  

Hotellkompetanse som norskopplæringstiltak blir en videreutvikling og bransjespesialisering 

av «Norskopplæring i bedrift».  

1.1 Prosjektmidler fra IMDI 
St. Marie læringssenter i samarbeid med NAV Team Flyktning og Quality Hotel Sarpsborg 

startet prosjektarbeidet rundt Hotellkompetanse i januar 2020. Ansvarlig for 

Hotellkompetanse er St. Marie læringssenter som voksenopplæringsarena. Kommunen fikk i 

april 2020 kommunale utviklingsmidler fra IMDI for å utvikle og gjennomføre 

norskopplæringstiltaket Hotellkompetanse. Noe av tilskuddet går øremerket til hotellet.  

Resultatmålene til prosjektet er; kompetanseattest ved endt semester, arbeid på hotell innen 

to måneder fra endt Hotellkompetanse, og et kortere introduksjonsprogram grunnet arbeid. 

Hotellkompetanse skal gi både norskopplæring og nødvendig bransjekompetanse for å jobbe 

på ulike avdelinger på et hotell. Dette skiller hotellkompetanse fra andre arbeidslivskurs i regi 

av kommune og NAV.  

Kommunen ønsker å utarbeide en metode for norskopplæring knyttet til ulike bransjer, ikke 

kun Hotellbransjen. Metoden som utvikles og evalueres gjennom Hotellkompetanse ønsker 

kommunen å videreføre til andre bransjer på sikt.  

Kommunen ønsker gjennom denne metodeveilederen å beskrive Hotellkompetanse detaljert, 

fra prosjektets planarbeidsfase til Hotellkompetanse er gjennomført for en skoleklasse. En 

slik beskrivelse sikrer at metoden vi har utarbeidet kan videreføres til andre tilsvarende 

kompetanse/bransje klasser både internt i kommunen men også nasjonalt. 

Hotellkompetanse får da en nasjonal verdi. Metodeveilederen presenterer Hotellkompetanse 

sin arbeidsform i kronologisk rekkefølge.  
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2 Hotellkompetanse som norskopplæring 

Hotellkompetanse er en egen klasse ved St. Marie læringssenter. Målet med deltakelse i 

klassen er å få en kompetanseattest som dokumenterer at deltaker er kvalifisert som 

ufaglært til å arbeide selvstendig på en konkret avdeling på et hotell. Videre gir 

hotellkompetanse deltakerne erfaring med å være en reel arbeidssøker, gjennom at de deltar 

i alle ledd av en arbeidsprosess fra søknad om deltakelse til avslutning med attest. Dette er 

også en viktig erfaring. 
 

2.1 Rammene rundt Hotellkompetanse klassen 

Klassen går over et skolesemester og består av 10-15 elever. Oppstart første 

Hotellkompetanse klasse var august 2020. Språknivået skal hovedsakelig være A1+ til B1 og 

deltakere på introduksjonsprogrammet er prioritert inn i klassen i tråd med innvilgede 

prosjektmidler, regjeringens integreringsstrategi og integreringsloven som trer i kraft fra 

01.01.2021.  

Opplæringen skal hovedsakelig foregå på hotellet. Semesteret er delt inn i en 

kunnskapsopplæring og en praktisk opplæring. Vi har bevisst valgt å bruke ordet 

«opplæring» inn i inndelingen av semesteret for å synliggjøre for deltakerne at dette ikke er 

en ordinær arbeidspraksis, men at det er norsk og opplæring gitt på ulike måter. 

Prosjektleder fra voksenopplæringen, lærer tilknyttet prosjektet (og «Norskopplæring i 

bedrift») og en programrådgiver fra introduksjonsprogrammet er ansvarlige for den praktiske 

gjennomføringen av Hotellkompetanse, i tillegg til hotellet.  

Hotellkompetanse starter med en fem ukers kunnskapsopplæring i arbeidsliv og i hotelldrift. 

Etter kunnskapsopplæringen starter praktisk opplæring i hotelldrift på ulike avdelinger på 

hotellet. Ved endt semester får deltaker en kompetanseattest på bakgrunn av gjennomført 

opplæring, evalueringer og utvikling i løpet av Hotellkompetanse. Mer informasjon senere i 

metodeveileder 

3 Forankring og samarbeid  
For å få realisert Hotellkompetanse har det vært nødvendig med et tett samarbeid med 

Quality Hotel Sarpsborg (Nordic Choice Hotels) og bred forankring i Sarpsborg kommune. 

Ved at Hotellkompetanse er underlagt St. Marie læringssenter (voksenopplæring) og det 

samarbeides med introduksjonsprogrammet for flyktninger (NAV Team Flyktning) forankres 

prosjektet bredt innenfor opplæring og integreringsfeltet i kommunen.  

Nordic Choice Hotels ble valgt som hotellkjede grunnet deres samfunns- og 

inkluderingsprofil. Nordic Choice Hotels ønsker å gjøre mer enn det som forventes av dem – 

for sine gjester, medarbeidere, samfunnet og miljøet. Nordic Choice er opptatt av “We Care”.  
 

Det ble etablert kontakt med hotellet tidlig i prosjektplanleggingen for å sikre felles eieforhold 

og engasjement rundt Hotellkompetanse. I første møte med hotellet ble planer og ønsker for 

Hotellkompetanse presentert for hotellets driftssjef. Tre uker etter ble første formelle møte 

med både driftssjef og hotelldirektør gjennomført og «Hotellkompetanse» som 

samarbeidsprosjekt ble en realitet.  
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3.1 Løpende samarbeid mellom St. Marie læringssenter, NAV og Quality 

Hotel Sarpsborg 
Fra Hotellkompetanseprosjektet ble en realitet, har det vært månedlige plan- og statusmøter 

med hotellet. Prosjektleder har koordinert dette. Hotellet har vært representert med 

driftsleder og hotelldirektør på disse møtene. På møtene har prosjektdokumenter og planer 

blitt presentert for hotellet for å sikre at alle dokumenter ble spisset mot hotellhverdagen på 

Quality Hotel Sarpsborg. I tillegg til disse møtene har det vært løpende dialog på telefon og 

epost i planleggingen av Hotellkompetanse med hotellet.  

Prosjektleder, lærer og programrådgiver har siden prosjektet Hotellkompetanse ble en 

realitet møttes to til tre ganger i måneden for å planlegge, fordele ansvar og evaluere. 

Deltakerne fra introduksjonsprogrammet har hatt ulike programrådgivere, i dette prosjektet 

ønsket vi å kun ha en involvert programrådgiver. Denne programrådgiveren er bindeleddet 

inn i introduksjonsprogrammet og til de ulike programrådgiverne.  

For god arbeidsflyt har kommunikasjon og all dokumenthåndtering foregått på Microsoft 

Teams. Det er og opprettet egen Hotellkompetanse plattform med deltakerne på Teams. En 

slik plattform anbefales.  

 

Prosjektleder har hovedansvaret for planlegging og koordinering av Hotellkompetanse, samt 

sikrer den faglige kvaliteten. Prosjektleder rapporterer til leder for St. Marie læringssenter. 

4 Rekruttering av elever til Hotellkompetanse 
Metode for rekruttering av deltakere til Hotellkompetanse:  

1. Få stillingsbeskrivelser fra de ulike avdelingene på hotellet som deltakerne skal være 

tilknyttet.  

2. Omvisning på aktuelle avdelinger på hotellet. Filmopptak og intervjuer av ledere på 

avdelingene. Bruke videoene inn i arbeidet med å rekruttere deltakere.  

3. Lage en presentasjon med informasjon om Hotellkompetanse (rammer for klassen, 

inndeling, språkkrav, hotellyrker, Quality Hotel Sarpsborg, video, forventninger, 

søknad) 

4. Besøk av hotelldirektør på et allmøte på voksenopplæringen. Kort allmøte med alle 

elever for å gi en «teaser» om Hotellkompetanse. Gjennomføres i april/mai for klasse 

som skal starte i august.  

5. Besøke klasser på voksenopplæringen med nivå over A1 og informere om 

Hotellkompetanse. Bruke presentasjonen (punkt 3).  Gjennomføres i april/mai for 

klasse som skal starte i august. Dele ut søknadsskjemaer. 

6. Elevene fyller ut søknadsskjema for å delta i hotellkompetanse. Frist for å søke.  

7. Gjennomføre intervju av alle som har søkt om deltakelse. Bruke intervjuguide. Mai for 

klasse som skal starte i august. Velge ut deltakere etter intervjuene. 

8. Gjennomføre intervju nummer 2 med de som vurderes som aktuelle for 

Hotellkompetanse, intervju gjennomføres på hotellet i samarbeid med 

avdelingslederne fra de aktuelle avdelingene. Mai for klasse som skal starte i august.  

9. Utvelgelse av deltakere Hotellkompetanse. Mai/juni for klasse som skal starte i 

august.  

10. Besøk på hotell med omvisning for deltakerne som skal starte i klassen neste 

semester. Juni for klasse som skal starte i august.  

Det bør bestrebes at deltakere som har avsluttet Hotellkompetanse kommer og deler sine 

erfaringer når ny klasse til Hotellkompetanse skal rekrutteres.   



6 
 

 
 

Vi utarbeidet et eget søknadsskjema og en egen intervjuguide for å sikre at elevene som 

søkte og ble valgt ut hadde realistiske forventninger til Hotellkompetanse og at de hadde de 

personlige egenskapene det var behov for, samt at de ønsket å arbeide på hotell.  

Intervju ble gjennomført på ulike måter. Erfarte at intervju fungerte best da det kun var to 

som deltok intervjuet i tillegg til deltakeren. En intervjuet og en var referent. Søknadsskjema 

og intervjuguide er vedlagt veileder. Hensiktsmessig at både lærer og programrådgiver som 

skal følge opp deltakerne i Hotellkompetanse er tilstede i intervjuet.            

5 Kunnskapsopplæring  
Hotellkompetanse starter med en fem ukers kunnskapsopplæring, deretter starter praktisk 

opplæring. Undervisningen i kunnskapsopplæringen varer fra klokken 09.00 til 15.00 daglig. 

Deltakerne får låne PC av voksenopplæringen mens de deltaker i Hotellkompetanse.  

 

Kunnskapsopplæringen er viktig for å gi deltakerne innsikt i og kunnskap om hotellbransjen 

og arbeidslivet før de starter praktisk opplæring på hotellet. Løpet av de fem ukene blir vi 

godt kjent med deltakerne, og vi får observert og gitt veiledning på ressurser – behov - 

utfordringer - egenskaper. Kjennskapen vi får til deltakerne gjør at oppstart av praktisk 

opplæring kan tilpasses veldig den enkelte deltaker og vi har et godt utgangspunkt for å lage 

opplæringsplaner og evaluere. Kunnskapen gir deltakerne en trygghet ved oppstart.  

For noen av deltakerne blir Hotellkompetanse første møte med norsk arbeidsliv og 

deltakerens første steg på veien til å etablere seg i arbeidslivet og i hotellbransjen.  

 

I kunnskapsopplæringen benyttes mange ulike pedagogiske metoder for å gi deltakerne ulike 

innfallsvinkler inn i opplæringen; video, hjemmeoppgaver, glosebok, 

undervisningspresentasjoner, refleksjonsoppgaver, omvisning på hotellet, webinarer, 

observasjons og kartleggingsoppgaver på andre hotell, casearbeid, rollespill, 

tavleundervisning, gloseprøve og «hotellprøve».  

Vi bruker mye powerpoint i undervisningen. Powerpointpresentasjonene sikrer at alle 

involverte i prosjektet har innsikt i undervisningsdagene hvis fravær, og deltakerne kan få 

tilsendt alle presentasjoner slik at de kan repetere hjemme. Powerpointpresentasjonene gjør 

at vi kan bruke både bilder og film fra hotellhverdagen enkelt inn i undervisningen. Før 

kunnskapsopplæringen startet var vi ute på hotellet og tok masse bilder på hver avdeling slik 

at vi kunne knytte teorien til Quality Hotel Sarpsborg. Dette tror vi gjør det mer forståelig for 

deltakerne, samtidig som de blir litt kjent med/på hotellet. Vedlagt metodeveileder er to av 

powerpointpresentasjonene for å vise hvordan undervisning kan legges opp.  

Vi starter kunnskapsopplæringen med en teambuildingsaktivitet på hotellet for å bygge 

relasjoner, bli kjent med deltakerne og hotellet, og skape en god og trygg atmosfære i 

klassen.  

Første dag i kunnskapsopplæringen får deltakerne et velkomsthefte med informasjon om 

Hotellkompetanse og hotellet. De må underskrive en avtale om deltakelse i klassen og de 

må underskrive taushetsplikt skjema. Deltakerne får en «hotellperm» hvor de kan ha all 

informasjon de får underveis i Hotellkompetanse samlet. Velkomstheftet ligger vedlagt.  
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Plan kunnskapsopplæring 

 

Følgende er brukt som læringsmateriell i kunnskapsopplæringen: 

• «I arbeidslivet» fra Cappelen Damm 

• Yrkesheftene «hotellmedarbeider, renhold, vaktmester, servitør, resepsjonist, kokk» 

til «I arbeidslivet» fra Cappelen Damm 

• «Jobb i sikte» fra Cappelen Damm 

• Yrkeshefte «hotellmedarbeider» til «Jobb i sikte» fra Cappelen Damm 

• Personal- og HMShåndboken til Quality Hotel Sarpsborg 

• Brannsikkerhetsrutinene til Quality Hotel Sarpsborg 

• Hotellkjedeinformasjon fra Nordic Choice Hotels og Quality Hotel Sarpsborg 

• Ulike HMS, miljø og personal webinarer til Nordic Choice Hotel. Ansvarlige for 

prosjektet tok disse webinarene også selv da opplæring ble planlagt 

• «Håndbok for praktisk opplæring for personer i arbeidsrettet opplæring i 

hotellbransjen» Hot train: Prosject number 2012-1-NO1-LEO05-04863 

• «En veileder for lærere i hurtigspor» gitt ut av Oslo Kommune ved VO Rosenhof, 

Erasmus og «Talents» 

• www.utdanning.no for informasjon om ulike utdanningsmuligheter og 

yrkesinformasjon 

• Kompetanse Norge sin «arbeidsrettede opplæring» 

Vi bruker mye eksempler fra hotellhverdagen inn i undervisningen; caser, bilder fra hotellet, 

videoer fra ulike hotell, plakater og informasjonsskriv fra hotellet. Vi bruker materialet for å ha 

rollespill på hvordan løse ulike situasjoner som kan oppstå på hotellet (alt fra klage på kald 

http://www.utdanning.no/
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mat til at en gjest ønsker informasjon om aktiviteter i Sarpsborg), refleksjon og samtale rundt 

førsteinntrykk, holdninger. Alt hotellmaterialet brukes også for å lære nye hotellord.  

Vi har gloseprøve underveis som et verktøy for å trene på ord. Kunnskapsopplæringen 

avsluttes med en hotellprøve. Deltakerne vet om denne prøven fra første dag i 

kunnskapsopplæringen og den kan være en motivasjon for de underveis i opplæringen. 

Prøven ligger vedlagt veilederen for å vise hvordan dette kan gjøres. For å skape en bredde i 

opplæringen og sikre at deltakerne klarer å anvende det de lærer om hotellbransjen bruker vi 

to dager på «Forskjeller og ulikheter mellom ulike hotell». Prosjektleder kontakter ulike andre 

hoteller i nærområdet/nærbyene og avtaler at deltakerne kommer på omvisning og intervju. 

Deltakerne innhenter mye kunnskap første dagen gjennom intervju, observasjoner og 

informasjonsinnhenting på nett. Dagen etter skal de presentere hotellet, hotellkjeden og 

sammenligne denne med Quality Hotel Sarpsborg. Dette er to dager deltakerne synes er 

lærerike og spennende.  

Vi har vært tre ulike undervisere i kunnskapsopplæringen; lærer, programrådgiver og 

prosjektleder. Alle tre har utformet undervisningsmaterialet. Fordelte ansvar for de ulike 

temaene å undervise i ut ifra interesser og for å få en rød tråd i de ulike temaene. Vi 

gjennomførte evaluering med deltakerne da kunnskapsopplæringen var over. Flertallet av 

deltakerne opplevde det positivt at det ikke var samme person som underviste daglig, ulike 

undervisere gav ulike innfallsvinkler på tema, hadde fokus på ulike ting og fikk deltakerne til å 

reflektere på ulike måter. Driftsleder og prosjektansvarlig på hotellet var ansvarlig for to 

dager undervisning med gjennomgang av hotellwebinarer. 

 

6 Praktisk opplæring på hotellet 
I praktisk opplæring får deltaker tett oppfølging og opplæring på avdeling. Opplæring 

gjennomføres på avdelingene; kurs og konferanse, kjøkken, servitør (bar og restaurant), 

teknisk drift og renhold (både housekeeping og generelt renhold). Hver deltaker har egen 

mentor som gir opplæring. Mentor er enten leder på avdeling eller har rett fagutdanning for 

yrket. Det skal bestrebes at deltakere som har opplæring i servitør skal få gjennomført 

vinkurs og/eller servitørkurs. Tilsvarende på andre avdelinger hvis mulig. Hotellet får 

gjennom prosjekttilskudd fra IMDI midler til å dekke noen av merutgiftene det har for å kunne 

gi så grundig opplæring og oppfølging. 

Praktisk opplæring varer høstsemesteret tre måneder og i vårsemesteret fire og en halv 

måned. I perioden med praktisk opplæring oppholder deltakerne seg kun på hotellet. En dag 

i uken, vi valgte mandager, er det ikke praktisk opplæring på avdeling men deltakerne har 

undervisning på hotellet med lærer tilknyttet Hotellkompetanse. Praktisk opplæring består 

også av jevnlige evalueringsmøter med deltaker og mentor. Mål om at det skal være to 

deltakere på hver avdeling på hotellet.  

Covid-19 førte til at ansatte på ulike avdelinger ble «service crew». Service crew er en 

betegnelse på en hotellmedarbeider som kan være fleksibel å utføre oppgaver på flere 

avdelinger. En service crew kan f.eks ha tilhørighet på teknisk drift, men ha en vakt i løpet av 

arbeidsdagen på servering for å ivareta smittevernhensyn ved en tilpasset bufeet.  Kan være 

en fordel at alle deltakere i en hotellkompetanse klasse får vært «servicecrew» slik at de får 

en bredere kompetanse og de viser fleksibilitet 
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6.1 Hverdagen i praktisk opplæring 
Deltakerne har under praktisk opplæring en lenger opplæringsdag enn i 

kunnskapsopplæringen. I kunnskapsopplæringen har de fulgt ordinær undervisningstid fra 

09.00 til 15.00 på voksenopplæringen. I praktisk opplæring følger deltakerne vaktplanen til 

mentoren sin for å i størst mulig grad få en god opplæring. Arbeidstiden under praktisk 

opplæring i vår Hotellkompetanse varierer derfor mellom deltakerne: 

• Kjøkken 06.00-14.00 

• Servitør 08.00-1600 

• Teknisk drift 08.00-1600 

• Renhold 08.00-16.00 

• Kurs og konferanse 08.00-1600  

Deltakere som er på avdelinger med mye pågang på ettermiddag og helg er anbefalt å prøve 

å ha noe opplæring på ettermiddag eller helg for å se helheten i hotellhverdagen, og for å få 

en bredere opplæring. En servitør har andre oppgaver og annet ansvar på ettermiddag og 

kveld enn på dagtid hvor det er frokost og lunsjservering.   

Opplæringstid på åtte timer ble endret til syv timer kort tid etter oppstart da flere deltakere 

fikk kroppslige plager grunnet overgang fra stillesitting på pult til aktivt fysisk arbeid. 

Anbefales å starte praktisk opplæring med f.eks 6 timers opplæringsdager for deretter å 

utvide den daglige opplæringstiden.  

 

Opplæringen gjennomføres både ved å gi informasjon om oppgaver som skal gjøres – 

hvordan oppgavene skal gjøres – hvorfor oppgavene skal gjøres, og gjennom å vise hvordan 

oppgavene skal gjøres. Deltakerne blir bedt om å utføre en oppgave og mentor observerer 

og gir tilbakemeldinger. Mentor og deltaker står mye side om side, utfører oppgaver og har 

opplæring sammen. Deltakerne får nye oppgaver de skal utføre ukentlig eller annenhver uke, 

dette er tilpasset deres progresjon og ferdigheter. Oppgavene blir på denne måten 

ferdighetsmål for ulike perioder og fokus i evalueringer.  

Vi har i praktisk opplæring tilbakevendende fokus på at deltakerne skal få en opplæring, de 

er ikke sidestilte arbeidskollegaer med de ansatte på hotellet. Mange deltakere ønsker å 

være like effektive og jobbe like mye som sine «kollegaer». Flere deltakere ser på praktisk 

opplæring som arbeid og ikke opplæring. Det er viktig å holde fokus på at dette er opplæring 

slik at deltakerne ikke blir for opptatte av å arbeide at de ikke får språkopplæring og de ikke 

lærer oppgavene sine ordentlig.  

For å sikre en helhetlig opplæring med forskjellige innfallsvinkler er lærer også ute på hotellet 

og observerer og gir deltakerne opplæring. Dette for å gi en pedagogisk språkopplæring i 

arbeidssituasjonen. I denne oppfølgingen er det dialog mellom mentor og lærer på hva 

konkret som er utfordrende for deltaker i praktisk opplæring. Eksempelvis kan en deltaker på 

kjøkken med opplæring i «frokostkokk» ha vansker med å gjøre klar serveringstrallen på 90 

minutter. Lærer kan da bistå deltaker med teknikker for hvordan hun skal klare å bli ferdig 

med serveringstrallen på 90 minutter.  

Praktisk opplæring avsluttes med en praktisk prøve med deltakerne på sin avdeling. Den 

praktiske prøven tar utgangspunkt i en oppgave som er forventet at deltaker skal klare for å 

arbeide selvstendig på avdelingen. Frokostkokkassistenten må klargjøre kjøkkentralle på 

under 90 minutter. Underveis i klargjøringen forklarer deltaker hva hun/han gjør, hvorfor det 

gjøres, og deltaker må informere om hygiene og allergener. Servitør kan f.eks klargjøre til 

selskap med selskapsoppdekking, i tillegg til at hun tar imot gjester og informerer om 

måltidet.  
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6.2 Undervisningsdag i praktisk opplæring 
Undervisningsdag på hotellet en dag i uken i praktisk opplæring er et viktig stopp punkt i 

uken for både oss involverte i Hotellkompetanse, men ikke minst for deltakerne. 

Undervisningsdagen gir mulighet til å ta opp utfordringer som adresseres på 

evalueringsmøtene, tilbakemeldinger fra hotellet og temaer deltakerne er opptatt av under 

praktisk opplæring. Undervisningsdagen er en refleksjons- og samtaledag. Deltakerne tar 

med problemstillinger, dilemmaer og spørsmål fra hotellhverdagen, samt at de hver og en 

kan sitte å jobbe med de trenger ekstra opplæring i. På hver undervisningsdag har 

deltakerne en lekse til neste uke ut ifra temaene. Norskopplæring gjennom bruk av nye ord 

fra hotellhverdagen har en stor plass i undervisningsdagen.  

Noen temaer fra undervisningsdagene: 

• Smittevern og karantenehotell 

• Effektivitet og læringstempo 

• Hverdagen på hotellet, teori om hotellet opp imot praksis.  

• Rapport fra arbeidshverdagen 

• Min egen CV og søknad 

• Kroppsspråk og positiv kommunikasjon 

• Hvordan utvikle seg i praktisk opplæring 

• Allergener 

• Rengjøring og sikkerhet 

• Digital kommunikasjon 

• Personal- og arbeidsmiljø 

• Situasjoner fra praktisk opplæring; hvordan løse disse 

• Jobbmuligheter 

• Pausesnakk 

På undervisningsdagen får deltakerne tilbakemeldinger på språk, både muntlig og skriftlig. Er 

oppfølging av glosebok og skrivearbeid.  

I tillegg til å bruke caser og problemstillinger fra deltakernes hverdag i praktisk opplæring 

benytter vi også følgende læringsmateriell inn i undervisningsdagene: 

• «I arbeidslivet» fra Cappelen Damm 

• «Jobb i sikte» fra Cappelen Damm 

• «Jobbkoder» fra Cappelen Damm 

• Yrkesheftene «hotellmedarbeider, renhold, vaktmester, servitør, resepsjonist, kokk» 

til «I arbeidslivet» fra Cappelen Damm 

• Kompetanse Norge sin «arbeidsrettede opplæring» 

• Materiell fra Quality Hotel Sarpsborg 

Skilt, bilder, HMS perm, sjekklister, informasjon fra hotellets nettsider 

 

6.3 Evaluering i praktisk opplæring 
For å gi god oppfølging og opplæring, gi deltakerne gode læringsmuligheter, og tilpasse 

opplæringen til hver enkelt deltaker har vi jevnlige evalueringsmøter med deltaker, mentor, 

lærer og programrådgiver. Første måned har vi ukentlige evalueringsmøter. Etter første 

måneden foregår evalueringsmøtene annenhver uke. 
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Evalueringsmøtene tar utgangspunkt i et evalueringsskjema hvor både mentor og deltaker 

skal gi scorer og vurdere deltaker opp imot ulike oppgaver og mål. Skjemaet brukes på hvert 

møte og det er lett å se en utvikling på møtene. Møtene varer ca 30 til 45 minutter. Se mal 

for evalueringsskjema vedlagt veileder. 

 

Lærer er i tillegg til evalueringsmøtene ute på hotellet en til to ganger per måned for å 

observere deltakernes progresjon og utvikling. Disse observasjonene/besøkene gir både tett 

oppfølging men også mulighet for konkret språkopplæring. Observasjonene gjør at lærer og 

mentor sammen kan tilpasse opplæringen til den enkelte deltakers utfordringer og behov.  

I tillegg til evalueringsmøter for hver enkelt deltaker i praktisk opplæring, gjennomføres det 

evalueringsmøter månedlig med hotellet i den praktisk opplæringsperioden.  

7 Kompetanseattest  
Hotellkompetanse er ikke en fagutdanning, selv om deltakerne får ordentlig opplæring i å 

arbeide på et hotell og på en konkret hotellavdeling. Vi har likevel ønsket å gi deltakerne et 

ordentlig bevis/attest på at de har fullført en opplæring og anses å være kvalifisert til å 

arbeide på en avdeling på hotell som ufaglært. Dette beviset har vi valgt å kalle 

kompetanseattest, slik at det ikke skal misforståes med andre beviser. Kompetanseattesten 

er mer utfyllende enn et ordinært kursbevis.  

Kompetanseattesten skal informere om hva deltakeren klarer å utføre av oppgaver 

selvstendig og hvilke egenskaper deltaker har. På denne måten får fremtidige arbeidsgivere 

konkret informasjon av hva deltaker kan og dermed trenger/ikke trenger av opplæring. Målet 

med kompetanseattesten og opplæringen deltakerne har fått er at de skal stille sterkere enn 

andre ufaglærte som søker arbeid på hotell eller innenfor servicebransjen. Kompetanseattest 

er vedlagt.  
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8 Vedlegg til metodeveileder 
• Søknadsskjema 

• Intervjuplan 

• Læreplan  

• Ukeplan for 5 ukers kunnskapsopplæring  

• Powerpoint presentasjon: Quality Hotel Sarpsborg og Nordic Choice 

• Powerpoint presentasjon: Rollespill, caser og meg selv i praktisk opplæring 

• Hotellprøve til siste dag i kunnskapsopplæring                     

• Evalueringsskjema til bruk i praktisk opplæring 

• Kompetanseattest mal og eksempel på utfylt kompetanseattest 

• Velkomsthefte 
 


