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Bagerforløb

KURSUSKATALOG
SAMARBEJDET OM DETTE

KURSUSKATALOG 

Du sidder lige nu med et kursuskatalog lavet specifikt til 
fynske bagermestre og deres ansatte. 

Kursuskataloget sætter fokus på at give jer værktøjerne til at få: 

• Loyale kunder, der kommer igen og igen og som køber mere hos dig. 

• Den gode arbejdsplads, hvor alle synes, det er sjovt og givtigt at gå på 

arbejde hver dag.

HVEM ER DANSK FØDEVAREAKADEMI?
Vi vejleder uvildigt og gratis fødevarevirksomheder om kompetenceløft. 

Herudover finansierer vi kompetenceløft og bistår med at søge finansie-

ring.

HVEM ER BKD?
Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) er brancheorganisation for de 

danske bager- og konditormestre.

HVEM ER TIETGEN? 
En uddannelsesinstitution med ungdomsuddannelserne hhx, eud og eux 

samt et kursuscenter i Odense.

HVEM ER KOLD COLLEGE?
En uddannelsesinstitution, der huser både erhvervsuddannelser inden for 

mad og jordbrug, et teknisk gymnasium samt et kursuscenter i Odense.

ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER
ZBC er en uddannelsesinstitution på Sjælland, der bl.a. uddanner kondito-

rer og bagere. 



Bagerforløb

KURSUSKATALOG
SØG TILSKUD FRA 

DANSK FØDEVAREAKADEMI

Dansk Fødevareakademis uddannelsesfond Vækstrettet 
Kompetenceudvikling (VKU) kan søges om medfinansie-
ring af kompetenceløft i små og mellemstore fødevare-
virksomheder i Syddanmark.

Midlerne kan søges til virksomhedsplaceret kompetenceløft. Så hvis du 

ønsker sidemandsoplæring af dit personale, kan der søges finansiering 

herfra denne pulje. Det er meget vigtigt du søger og får bevillingen FØR 

du tilmelder dig kurset.

3 TILSKUDSMULIGHEDER
100 % finansiering op til kr. 100.000,-. Denne pulje er øremærket virk-

somheder, der har været eller er påvirket af Covid-19. Puljen kan søges til 

kompetenceløft indenfor digitalt salg, strategisk ledelse og værdikædeop-

timering.

Det er ligeldes muligt at søge 50 % finansiering af op til kr. 100.000,- til 

kompetenceløft. Der stilles ingen særlig krav til kursets emne, udover at 

det skal indfri udvikle virksomheden.  

Det er nu også muligt at søge om op til 50 % finansiering ved køb af kom-

petenceforløb op til kr. 450.000,-. For hver 20.000,- der købes kursus for, 

kompetenceløftes minimum én medarbejder. 

Læs mere på 
www.danskfødevareakademi.dk

http://www.danskfødevareakademi.dk


Bagerforløb

KURSUSKATALOG
ORD OG FORKORTELSER I DETTE 

KURSUSKATALOG 

KVIKNUMMER
Mange af kurserne har et kviknummer, der skal bruges når du tilmelder dig 

på www.efteruddannelse.dk. Hvis der ikke er oplyst et kviknummer, er det 

fordi tilmeldingen foregår et andet sted, som er angivet under kurset.

AMU
AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til fag-

lærte og ufaglærte medarbejdere. Har man en højere uddannelse, kan 

man sagtens deltage, men så er det uden tilskud. 

Selvstændige har også mulighed for at deltage med tilskud. 

VEU - LØNTILSKUD 
Når man deltager i et AMU kursus, har arbejdsgiveren mulighed for at søge 

tilskud på kr. 881,- pr. dag som et tilskud til lønnen. 

Det søges på www.efteruddannelse.dk 

KOMPETENCEFONDE
Som medlem af BKD/Dansk Erhverv og omfattet af håndværksbagerover-

enskomsten og butiksoverenskomsten med særaftale for BKD, indbetaler 

du til to kompetence- og efteruddannelsesfonde. Den ene for lærlinge og 

svende i bageriet, og den anden for de medarbejdere, som står i butikken.

Kompetencefondene giver mulighed for at søge yderligere tilskud. Læs 

mere om kompetencefondene på side 10.



Bagerforløb

KURSUSKATALOG

CHOCOLATIERUDDANNELSE
Bliv Chocolatier – og gør den søde verden større. Overalt i gastronomien er der behov 

for at specialisere sig, og arbejdet med chokolade er i vækst og rivende udvikling. 

Chokoladen er en råvare, som kan bruges til alt, og hvor kreativiteten kan skabe resul-

tater, der enten kan give retten den sidste detalje eller som i sin helhed kommer meget 

tæt på kunst.

BRØD MED SURDEJ
Du lærer at fremstille brød- og rugbrød med surdej på baggrund af viden om surdej, 

fermentering, meltyper og syrning. 

Du lærer at fremstille store og små brød både på basis af egen blanding og traditionelt 

med fabrikeret syrning. Inddrage viden om sensorik og ernæring i udvikling og fremstil-

ling af smags- og næringsgivende brød.

TIDSPUNKT:  07.04 20201- 2 dage.
STED:   Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.
SPØRGSMÅL:  Marianne Broe på 63132027
TILMELDING: efteruddannelse.dk - kviknr: 461305211br2 
ØKONOMI: Kursusgebyr kr. 252,00 og 881,-/dag i løntilskud    
  til deltagere i AMU-målgruppen.
  Mulighed for kompetencefondsmidler

BAGERBRANCHEN

KURSUSKATALOG

TIDSPUNKT:  04.01.2021 - 16  dage.
STED:   Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.
SPØRGSMÅL:  Marianne Broe på 63132027
TILMELDING:  www.koldcollege.dk/kursusoversigt/chocolatieruddannelsen/
ØKONOMI: Kursusgebyr kr. 24.000,- 
  Mulighed for at søge tilskud til kursusgebyret fra  
  Dansk Fødevareakademi VKU midler.

https://www.koldcollege.dk/kursusoversigt/chocolatieruddannelsen/


SOCIALE MEDIER I VIRKSOMHEDEN
Lær om valg og brug af sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden. 

Lær at planlægge, udføre og evaluere kampagner, hvor du anvender tekst, billeder og 

konkurrencer, der passer ind i virksomhedens branding og storytelling. 

Få redskaber til at udvikle virksomhedens communities, social selling, markedsføre via 

influencers og social selling.

BAGERBRANCHEN

KURSUSKATALOG
FREMSTILLING AF DESSERTER & FESTKAGER
Fremstille og produktudvikle et udvalg af desserter og festkager.- Dekorere desserter 

og anvende køle- og fryseteknikker i forhold til holdbarhed. Kvalitetsvurdere råvarer og 

fædige desserter samt prissætte dem.

Planlægge og fremstille festkager: Bryllups- etage-, fromage- og lagkager.- Portionsbe-

regne og smagssammensætte festkagerne.

TIDSPUNKT:  09.12.2020 - 3 dage.
STED:   Tietgen, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
SPØRGSMÅL: Mads Ravn Kristiansen på 22 51 95 94
TILMELDING:  efteruddannelse.dk - kviknr: 461415917752 
ØKONOMI:  Kursusgebyr kr. 378,00 og 881,-/dag i løntilskud    
  til deltagere i AMU-målgruppen. 
  Mulighed for kompetencefondsmidler

TIDSPUNKT: 17.12.2020 - 1 dag.
STED:   Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.
SPØRGSMÅL:  Marianne Broe på 63 13 20 27
TILMELDING: efteruddannelse.dk - kviknr: 461305202de2 
ØKONOMI: Kursusgebyr kr. 126 kr.,- og 881,-/dag i løntilskud    
  til deltagere i AMU-målgruppen.
  Mulighed for kompetencefondsmidler

https://www.tietgen.dk/kurser/salg-og-markedsforing/sociale-medier-i-virksomheden/
https://www.koldcollege.dk/fagomraade/bageri/page/2/


BAGERBRANCHEN

KURSUSKATALOG

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE
På uddannelsen sætter du fokus på, hvad god ledelse er, og hvordan du som kommende 

eller nuværende leder kan være en god leder for dine medarbejdere.  Det bliver du bl.a. 

ved at lære om de forskellige ledelsesstile og få værktøjer til at lede gennem dine med-

arbejdere. God ledelse handler om synlighed, god planlægning og god kommunikation. 

Du får indblik i forskellige lederstile, værktøjer og metoder til planlægning, uddelege-

ring, motivation, coaching, konflikthåndtering og personlig udvikling.

KUNDEANALYSE & E-STRATEGI
På kurset bliver du klogere på at identificere dine kunder og bestemte kundetyper samt 

analysere og forstå deres adfærd. 

Du lærer hvordan man kommunikerer og sælger online med kunderne i fokus. Herun-

der hvilke kommunikationsløsninger, der findes online - fx webshops, e-kataloger, online 

markedspladser, intranet o. lign.

TIDSPUNKT:  25.01.2021 - 13 dage (gentages løbende hele året)
STED:   Tietgen, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
SPØRGSMÅL: Mads Ravn Kristiansen på 22 51 95 94
TILMELDING:  efteruddannelse.dk - kviknr: 461415903091
ØKONOMI:  Pris fra kr. 2.444,00 og 881,-/dag i løntilskud     
  til deltagere i AMU-målgruppen. 
  Mulighed for kompetencefondsmidler og VKU

TIDSPUNKT:  01.03.2021 - 2 dage. (kan også tages 13.01.21 online)
STED:   Tietgen, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
SPØRGSMÅL: Mads Ravn Kristiansen på 22 51 95 94
TILMELDING:  efteruddannelse.dk - kviknr: 461415923466 
ØKONOMI: Kursusgebyr kr. 252,00 og 881,-/dag i løntilskud    
  til deltagere i AMU-målgruppen. 
  Mulighed for kompetencefondsmidler

https://www.tietgen.dk/kurser/salg-og-markedsforing/kundeanalyse-og-e-strategi/


BAGERBRANCHEN

KURSUSKATALOG
ISMESTER/GELATIERE
Italiensk is og klassiske iscremer. Inden for gastronomien bliver is i alle afskygninger mere 

og mere populært. Branchen er i rivende udvikling, og der er en stigende efterspørgsel 

efter specialiseringer.

Danmarks Konditorskole ZBC, Ringsted udbyder, som de eneste i Danmark, en uddan-

nelse, hvor isen og især den berømte italienske og velkendte gelato sættes i fokus.

STYRK DIT SALGSTALENT
Salg er ikke en medfødt egenskab - det skal læres. På kursusforløbet ’Styrk dit salgsta-

lent’ lærer du om salg og salgets forskellige faser; indledning, forhandling, aflsutning 

samt efterservice og reklamationer. 

På kursusforløbet ’Styrk dit salgstalent’ introduceres du til salgets forskellige faser og 

præsenteres for forskellige salgsteknikker, der kan indlede og lukke et salg. Du dykker 

ned i forskellige teknikker, der kan hjælpe dig i kommunikationen med kunden.

TIDSPUNKT:  03.02.2021 - 10 dage.
STED:   Tietgen, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
SPØRGSMÅL: Mads Ravn Kristiansen på 22 51 95 94
TILMELDING:  efteruddannelse.dk - kviknr: 461415918685
ØKONOMI: Kursusgebyr kr. 1.446,00 og 881,-/dag i løntilskud    
  til deltagere i AMU-målgruppen. 
  Mulighed for kompetencefondsmidler.

BAGERBRANCHEN

KURSUSKATALOG

TIDSPUNKT:  11.01.2021 eller 30.08.2021 - 12 dage. 
STED:   ZBC, Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted 
SPØRGSMÅL: Poul Erik Rasmussen på 26 28 03 75
TILMELDING:  https://kurser.zbc.dk/kursus/ismester/gelatiere
ØKONOMI: Kursusgebyr kr. 17.995,- inkl. indkvartering på kursisthotel
  Mulighed for at søge tilskud til kursusgebyret fra  
  Dansk Fødevareakademi - VKU midler.

https://www.tietgen.dk/kurser/salg-og-markedsforing/styrk-dit-salgstalent/
https://kurser.zbc.dk/kursus/ismester/gelatiere


 
Vidste du, at du kan få nogle af de penge, du indbetaler til kompe-
tencefondene retur?

Som medlem af BKD/Dansk Erhverv og omfattet af håndværksbageroverenskomsten og 

butiksoverenskomsten med særaftale for BKD, indbetaler du til to kompetence- og ef-

teruddannelsesfonde. Den ene for lærlinge og svende i bageriet, og den anden for de 

medarbejdere, som står i butikken.

Dine medarbejdere kan blandt andet få støtte til alt fra deltagelse i en individuel vur-

dering af kompetencer (IKV) til faglig efter- og videreuddannelse samt almen opkvalifi-

cering. Via håndværksbageroverenskomstens kompetencefond har du som ejer/leder 

også selv mulighed for at søge støtte til mesterkurser.

Ved at anvende mulighederne for at søge tilskud fra fondene til kompetenceudvikling, 

får du ikke bare en dygtigere medarbejderstab, og bedre mulighed for at fastholde dyg-

tige medarbejdere, du får også noget for din indbetaling. Da systemet er bygget op efter 

”først til mølle” princippet, betyder det i praksis, at du har mulighed for at få flere pen-

gene tilbage, end du rent faktisk har indbetalt.

Via kompetencefondene kan du søge om tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, trans-

port og undervisningsmaterialer. 

Når du skal søge om midler i kompetencefondene, kan du med fordel gøre brug af den 

hjælp, som Dansk Erhverv og BKD tilbyder dig som medlem. Det betyder at du kan få 

hjælp til at udfylde selve ansøgningen, og du kan også få hjælp til at identificere de 

kompetencebehov dine medarbejdere har og hvilke kurser der kunne være relevante. 

FÅ PENGE RETUR FRA

KOMPETENCEFONDENE

Hyppigst bliver der søgt tilskud til:

• Ismesteruddannelsen

• Chocolatierudtdannelsen

• Surdejskursus

• Mesteruddannelsen

Der søges også kurser som:

• Truckcertifikat

• Dansk som andet sprog

• Ordblindeundervisning for voksne

• Ledelse og samarbejde

• Kommunikation og samarbejde



Læs mere på DanskFødevareakademi.dk 

Eller kontakt Chalotte Tryk
Mobil: 51 83 24 04
Mail: ct@dkfa.dk 

SAMARBEJDSPARTNERE

BKD

https://danskfoedevareakademi.dk/
mailto: ct@dkfa.dk
https://danskfoedevareakademi.dk/

