Ny Mesterlære
”Når du er i mesterlære,
lærer du med hænderne
— det er GULD værd!”
Fie Olsen, i Ny Mesterlære som tjener på Hindsgavl Slot

Fie Olsen på 25 år bor i Gelsted på Fyn sammen med sin kæreste. Siden januar
2014 har hun været i Ny Mesterlære på Hindsgavl Slot, som er et hotel- og
konferencecenter i Middelfart med egen a la carte restaurant. Før Fie begyndte i lære, arbejdede hun med lidt af hvert, hun har blandt andet været værnepligtig, men på Hindsgavl Slot har hun fundet sin rette hylde.
Her kan du læse, hvordan Fie synes, det er at være i Ny Mesterlære.

Hvorfor valgte du at gå i Ny Mesterlære?
”Jeg ville bare ud at arbejde. Jeg er ikke særlig god til at sidde stille på skolebænken eller bag en computerskærm, for jeg lærer bedst gennem hænderne.
Det sætter sig simpelthen bare bedre fast hos mig, end når jeg sidder stille på
skolebænken. Det har overrasket mig, hvor meget man selv har ansvar for,
når man er i Ny Mesterlære, for man er jo vant til, at der står en lærer og
guider en gennem lærestoffet. Jeg synes, at mesterlære er en meget federe
måde at lære på. Det er rigtig fedt selv at have så meget ansvar, og det gør dig
mere voksen.”

Hvorfor vil du være tjener?
”Jeg er meget social og kan godt lide at møde og tale med nye mennesker. Det
er aldrig kedeligt, det her job. Når man møder ind, ved man ikke, om man
møder ind til et fint bryllup, eller om det er en stor konference. Som tjener
møder man mange nye spændende mennesker, og to dage ligner ikke hinanden. Som tjener er det dit ansvar at sørge for, at gæsterne går hjem med en
god oplevelse. Jeg synes ikke, der er noget bedre, end når jeg går hjem efter at
have haft et selskab på 350 mennesker, og alt bare klappede.”

Hvad er Ny Mesterlære?
Ny Mesterlære er den mest
praksisrettede måde at tage en
erhvervsuddannelse (eud) på.
Når du går i Ny Mesterlære,
får du overenskomstmæssig
løn fra første dag, du er i lære.
I Ny Mesterlære begynder du
din uddannelse ude på lærepladsen, hvor grundlæggende
praktisk oplæring erstatter
grundforløbet på en erhvervsskole.
Resten af uddannelsen er bygget op på samme måde som
den almindelige eud og varer
lige så lang tid. Det vil sige, at
efter den grundlæggende
praktiske oplæring skal du
også tage et hovedforløb, som
er på et til fem år, alt efter
hvilken uddannelse du vælger.
Med Ny Mesterlære opnår du
den samme erhvervskompetence, som hvis du tog den
almindelige eud.
Er du over 25 år, kan du tage en
erhvervsudddannelse som
voksen (euv). Læs mere her.
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Ny Mesterlære
Mød Fie Olsen, hun er i lære
som tjener på Hindsgavl Slot

Hvordan er en dag i Ny Mesterlære?
”På en typisk arbejdsdag møder jeg ind på Hindsgavl Slot og bliver briefet sammen med alle de andre tjenere. Vi får at vide, hvad der skal ske i løbet af vagten, og derefter går vi i gang med at dække op til gæsterne. Vi finder vinene
frem og gennemgår dem sammen med overtjeneren, så vi bedre kan hjælpe
gæsterne i at vælge den rigtige vin til maden. Når vi er færdige med at gøre
bordene klar, får vi lige en hurtig bid mad, inden gæsterne kommer.
Når gæsterne så er kommet, er den vigtigste opgave at sørge for, at de får en
rigtig god oplevelse. Når den sidste gæst er gået, slutter jeg arbejdsdagen
med at rydde op og gøre klar til dagen efter.”

Hvad drømmer du om?
”Min drøm er at blive tjener på et a la carte-sted og på sigt at blive sommelier

“Tjener, det er
lige mig! Det er
aldrig kedeligt,
og ingen dage
ligner hinanden”
Fie Olsen

(vintjener) eller ekspert i øl. På Hindsgavl Slot har jeg løbende været på vinskole, hvor vi er blevet undervist i forskellige vine, druesorter samt i, hvilke
vine der passer til de forskellige retter.
På nuværende tidspunkt er det stadigvæk vin-menuer, der er mest udbredt på
de fleste restauranter, men øl vinder frem. Restaurationsbranchen udvikler
sig hele tiden, og som tjener må man følge med.”

Hvad vil du sige til andre unge?
”Man bliver meget mere ansvarlig og voksen, når man er i mesterlære, end
når man går i skole. Og så får man også en masse fede oplevelser. Den største
oplevelse, jeg har haft, mens jeg har været i mesterlære, har været at servere
for Dronning Margrethe. Det var en meget stor oplevelse.
Ny Mesterlære er en rigtig god måde at lære nye ting på. Og så synes jeg ikke,
der er noget bedre end at få lov til at arbejde. Go for it!”
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Vil du vide mere?
Vil du vide, hvordan du kommer i Ny Mesterlære, så kontakt din lokale erhvervsskole.
Du finder din lokale erhvervsskole her.
Du kan også læse flere cases,
se videoer og finde pjecer om
Ny Mesterlære på
Undervisningsministeriets
hjemmeside.

