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Akademi- 
gastronom
Spørgsmål: Linda skriver, at 
hun er uddannet tjener og er 
32 år. Hun regner ikke med 
at kunne blive ved med at 
”rende med tallerkner i det 
nuværende tempo”, til hun 
bliver 70 år. Hun har hørt 
om, at man kan tage en aka-
demigastronomuddannelse 
på deltid, mens man arbej-
der. ”Kan brevkassen skrive 
lidt om den,” spørger hun.

Svar: Akademiuddannelsen 
i gastronomi er, som Linda 
skriver, en deltidsuddannel-
se, der kan tages samtidigt 
med et job. Uddannelsen er 
modulopdelt og består af 
tre obligatoriske moduler: 
madkemi, råvarekendskab 
og sensorik (viden om san-
sernes fysiologi, psykologi 
og sociologi), to valgfrie 
moduler, som for eksempel 
kan være: madkulturer og 
innovation, mikrobiologi og 
hygiejne, et økonomi- eller et 
ledelsesfag samt et afgangs-
projekt.

Uddannelsen giver mu-
lighed for at arbejde med 
økonomiske, teknologiske, 

æstetiske og kvalitetsmæs-
sige aspekter af gastrono-
mien i restauranter eller 
virksomheder. Der arbejdes 
metodisk og praktisk med 
gastronomien som et globalt 
fænomen og med mad som 
en sansemæssig oplevelse 
samt med bedømmelse, ud-
vikling og sikring af mad-
kvalitet.

Deltidsuddannelser har 
deltagerbetaling, og på 
akademiuddannelserne er 
priserne per modul afhæn-
gig af fag, undervisningens 
tidspunkt på dagen, om bø-
ger er inkluderet i prisen 
og af uddannelsesstedet. De 
kan variere mellem knap 
2000 kroner og op til 20.000 
kroner per modul.

Akademiuddannelserne 
kan foregå i både dag- og af-
tentimer og eventuelt som 
e-læring/smart-learning/ 
fjernundervisning.

Kit Rasmussen

Laborant eller 
bioanalytiker
Spørgsmål: Sandra afslut-
tede HTX i 2014. Hun har 
været i tvivl om, hvilken vi-
deregående uddannelse hun 
skulle vælge, men på det 
seneste er hun blevet meget 
interesseret i at uddanne sig 
til laborant, for hun har al-
tid godt kunne lide laborato-
riearbejde. For nylig nævn-
te hendes veninde, at der jo 
også findes en uddannelse 
til bioanalytiker, hvor man 
også arbejder i laboratorier.

Sandra har brug for at få 
uddybet, hvad forskellen er 
på de to uddannelser og job.

Svar: Den helt grundlæg-
gende forskel på de to ud-
dannelser og job er, at labo-
ranten som udgangspunkt 
kan være beskæftiget med 

at analysere alle de produk-
ter, vi støder på i hverdagen, 
hvorimod bioanalytikeren 
analyserer biologisk materi-
ale fra mennesker.

Uddannelsen til laborant 
varer to et halvt år (inklu-
siv praktik på omtrent et 
år). Undervejs i den teore-
tiske del har man fag inden 
for kemi- og bioteknologi, 
kvalitetsstyring og labora-
torieteknik. Som færdigud-
dannet laborant vil Sandra 
have jobmuligheder inden 
for eksempelvis fødevare- og 
medicinalindustrien, den 
kemiske industri eller forsk-

ning. Det kan således være 
analyser af alt fra legetøj og 
kosmetik til grundvand og 
madvarer.

Uddannelsen til bioana-
lytiker varer tre et halvt år 
(inklusiv praktik i cirka 14 
måneder). Her undervises 
man i at analysere blod-, 
celle- og vævsprøver, DNA 
og bakterier. Efter afsluttet 
uddannelse bliver man som 
bioanalytiker typisk ansat 
på hospitalslaboratorier 
samt i lægehuse eller på fer-
tilitetsklinikker.

Sandra kan læse mere om 
de to uddannelser og de job, 

de fører til på både ug.dk og 
de enkelte uddannelsesste-
ders egne hjemmesider.

Carsten Nielsen

Overflytning
Spørgsmål: Mikkel bliver 
student til sommer og vil 
gerne i gang med at læse en-
gelsk på universitetet efter 
ferien. 

Han vil gerne studere i Kø-

benhavn, hvor hans kæreste 
bor, men han tror desværre 
ikke, at hans gennemsnit til 
sommer bliver højt nok til, 
at han bliver optaget.

Han har set på ug.dk, at 
adgangskvotienten var lave-
re i Odense sidste år, og han 
spørger, om han kan blive 
overflyttet til Københavns 
Universitet, hvis han søger 
og bliver optaget i Odense.

Han spørger også, hvor 
mange undervisningstimer, 
der er på uddannelsen om 
ugen.

Svar: Mange uddannelser 
har en højere adgangskvoti-
ent i København end andre 
steder i landet. Hvis Mikkel 
bliver optaget på Syddansk 
Universitet og ønsker at søge 
overflytning til KU skal han 
være opmærksom på følgen-
de krav:

• Før Mikkel kan 
overflyttes, skal han have 
bestået, hvad der sammen-
lagt svarer til første studie-
år af uddannelsen i engelsk 
på KU

• Der skal være ledi-
ge studiepladser på det stu-
dietrin, Mikkel skal fortsæt-
te på på KU

• Han skal opfylde 
uddannelsens specifikke ad-
gangskrav på KU

I forbindelse med overflyt-
ning er det altid en god idé at 
kontakte studievejlednin-
gen på det uddannelsessted, 
man ønsker at søge overflyt-
ning til.

På bacheloren i engelsk 
skal Mikkel regne med 12-
14 undervisningstimer om 
ugen - gælder såvel SDU 
som KU. Men der er tale om 
et fuldtidsstudium, så Mik-
kel skal regne med at bruge 
resten af en cirka 37 timers 
studieuge på forberedelse til 
undervisningen, skriftlige 
opgaver, informationssøg-
ning med videre.

På sdu.dk og ku.dk kan 
Mikkel finde meget mere in-
formation om uddannelsen.

Carsten Nielsen

Prøv lige at tænke denne 
tanke: Først får du besked 
på, at du i en alder af 29 
år alligevel ikke er dansk 
statsborger, og siden dum-
per et brev fra Udlændin-
gestyrelsen ind ad din 
brevsprække med bud-
skabet om, at du opholder 

dig ulovligt i Danmark og 
derfor ikke må udføre ar-
bejde.

Det lyder da urealistisk 
– ja, vel i virkeligheden 
ganske surrealistisk. Ikke 
desto mindre var det dét 
mareridt, som Anita, der 
er social-og sundhedsas-

sistent og medlem af FOA, 
oplevede.

Et mareridt
Anitas mor var thai-
landsk, mens hendes far 
var dansk, og 29 år efter 
hendes fødsel fandt myn-
dighederne så frem til, at 
hendes statsborgerskab 
skulle have fulgt moren, 
fordi forældrene ikke var 
gift, da Anita kom til ver-
den.

Behøvede det så at ud-
vikle sig til et mareridt for 
Anita? Svaret ville natur-
ligvis være nej, hvis sund 
fornuft og anstændighed 
sad ved roret, men det er 
desværre ikke tilfældet. 
Tværtimod.

Pludselig kan Anita ikke 
gå på arbejde. Hun kan 

heller ikke få udbetalt ar-
bejdsløshedspenge, fordi 
hun ikke kan melde sig le-
dig, og fordi hun ikke kan 
få lov til at stå til rådig-
hed for arbejdsmarkedet, 
og hun kan af de samme 
årsager ikke få kontant-
hjælp. Hun skal med an-
dre ord leve af ingenting 
på grund af en 29 år gam-
mel myndighedsfejl.

Det er slemt nok, at Anita 
skal vente på en afklaring 
af hendes statsborgerskab 
på grund af en fejl, som 
hun hverken har lod eller 
andel i.

Men det er fuldstændigt 
forrykt og helt uanstæn-
digt, at hun i denne afkla-
ringsperiode af ukendt 
længde hverken må arbej-
de eller få dækket den mi-

stede arbejdsindtægt fra 
hendes arbejdsløshedsfor-
sikring eller fra kommu-
nen.

Det er en myndighed, der 
begår fejl, som straffer en 
borger, der ikke har begå-
et fejl. Det kan vi simpelt-
hen ikke være bekendt.

Vi har råbt højt
Derfor har FOA både råbt 
meget højt om den urime-
lige behandling af Anita 
og samtidig opfordret in-
tegrationsministeren og 
beskæftigelsesministeren 
til at få ændret reglerne, 
så vi får afskaffet denne 
form for berufsverbot, 
hvor mennesker uden 
skyld kan få forbud mod at 
forsørge sig selv.

Anita har nu fået en mid-

lertidig opholdstilladelse 
for to år. Tilmed med tilba-
gevirkende kraft. 

Selvom Anita ikke kan 
stå til rådighed med tilba-
gevirkende kraft, så agter 
FOA at udbetale dagpenge 
til hende – så kan myndig-
hederne hoppe og danse, 
så tosset de vil.

Nu må hun så vente på at 
få sit danske statsborger-
skab tilbage. Det, går jeg 
ud fra, vil ske. 

Og jeg går ud fra, at mi-
nistrene vil sørge for, at 
fremtidige lignende situ-
ationer ikke fører til, at 
mennesker forbydes at 
arbejde til problemet er 
løst. Alt andet vil være hul 
i hovedet.

Når borgeren straffes for myndighedens fejl

Af Dennis Kristensen 
  formand for FOA 
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