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Led og  
optimér  
måltids- 
produktioner
→ Med en akademiuddannelse indenfor Ernæring bliver du 
i stand til at varetage de mange krav og udfordringer, som 
stilles til moderne måltidsproduktioner.  

Obligatoriske fag

Ernæring og sundhed   10 ECTS
Mad og måltidsproduktion   10 ECTS
Fødevaresikkerhed    10 ECTS
Ledelse og økonomi   10 ECTS

Valgfrie fag

Økologi og bæredygtighed   10 ECTS
Projektledelse   10 ECTS
Vælg selv fra en anden 
deltidsuddannelse   10 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Akademiuddannelse i Ernæring

Titel AU i Ernæring
ECTS point  60 point
Niveau Akademiuddannelse 

Overblik over uddannelsen

Sted Maglegårdsvej 2 
 4000 Roskilde



Akademiuddannelse i Ernæring

Obligatoriske fag

Ernæring og sundhed

Du bliver kvalificeret til at planlægge og tilbe-
rede velsmagende ernæringsrigtige måltider og 
udarbejde dagskostforslag med dokumentation 
for at gældende anbefalinger for udvalgte kost-
former og diæter overholdes.

Du får viden om:

 Ƌ Kemisk opbygning af fedtstoffer, proteiner 
og kulhydrater

 Ƌ Menneskets ernæring
 Ƌ IT til næringsberegning og dokumentation 

af næringsindhold
 Ƌ Måltidsfordeling og målgrupper
 Ƌ Diætprincipper ved f.eks. diabetes,  

overvægt og fødevareoverfølsomhed

Mad og måltidsproduktion

Du bliver kvalificeret til at anvende din viden om 
sensorik, kulinarisk kvalitet og fødevareteknologi 
til at udvikle og optimere nye måltider. 

Du får viden om:

 Ƌ Kulinarisk udvikling og optimering 
 Ƌ IT til menu- og produktionsplanlægning 
 Ƌ Fødevarekemi, funktionelle egenskaber og 

fødevareteknologi
 Ƌ Udvikling af sensorisk kvalitet ved anven-

delse af beskrivende tests som sensorisk 
profilanalyse 

 Ƌ Gældende lovgivning for fødevare- 
information, herunder mærkning af måltider

Fødevaresikkerhed

Du bliver kvalificeret til at kunne vurdere de 
forskellige risici, der er ved måltidsproduktio-
ner og ud fra dette udarbejde HACCP-analyse 
og egenkontrolmateriale, som lever op til den 
gældende lovgivning. 

Du får viden om:

 Ƌ Biologiske, kemiske og fysiske risici
 Ƌ Risikoanalyse og HACCP-plan 
 Ƌ Egenkontrol og dokumentation for eksem-

pelvis styring af listeria 
 Ƌ Gældende lovgivning inden for hygiejne og 

fødevaresikkerhed

Ledelse og økonomi

Du bliver i stand til at planlægge og lede en 
rentabel måltidsproduktion. Du får også indblik 
i kvalitetsstyring af en måltidsproduktion, hvor 
der tages hensyn til kundernes ønsker, samtidig 
med at medarbejdernes motivation bibeholdes 
og det gode arbejdsmiljø tilgodeses. 

Du får viden om:

 Ƌ Grundlæggende ledelses- og motivations-
teorier

 Ƌ Organisationsteori
 Ƌ Kvalitetsstyring, herunder  

brugerundersøgelser
 Ƌ Budget og regnskab
 Ƌ Normering og arbejdsmiljø

Er du uddannet ernæringsassistent, kok eller har 
anden relevant fødevarerettet uddannelse, vil 
denne videregående udannelse være en oplagt 
mulighed for at styrke din faglighed, og udvide dine 
muligheder for nye udfordringer og karriereveje 
inden for branchen. 

Uddannelsen indeholder elementer af både ernæ-
rings- og ledelsesmæssige fagligheder. Du bliver 
opkvalificeret til at lede og optimere måltidspro-
duktioner. 

Du lærer også om ledelse, måltidsproduktion, 
mad-, menuplanlægning, økonomi samt fødevare-
sikkerhed.



Akademiuddannelse i Ernæring

Generel information

Optagelseskrav på AU i Ernæring

 Ƌ Relevant erhvervsuddannelse eller  
ungdomsuddannelse + to års relevant 
erhvervserfaring 

 Ƌ eller tilsvarende forudsætninger

Tag et fag ad gangen 
 
Uddannelsen er på deltid. Du kan vælge at 
tage hele uddannelsen eller blot et enkelt fag. 
Uanset hvad dit behov er, kan vi sammensætte 
et forløb, der tager særligt udgangspunkt i dit 
unikke behov.

Få 10.000 kr. til efteruddannelse 

 Ƌ Er du faglært eller ufaglært?
 Ƌ Er du i job – og ikke selvstændig?
 Ƌ Vil du gerne stå fagligt stærkere i dit job?

Du har mulighed for at søge økonomisk støtte til 
din uddannelse. Du kan med tilskud fra Om-
stillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på 
din akademi- eller diplomuddannelse. Fonden 
dækker udgiften til dinefteruddannelse, helt op 
til 10.000 kroner pr. år, til og med 2021.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne 
dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. 
søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).
Du kan få SVU i mindst en uge og højst 40 uger, 
omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstæn-
dig har haft 26 ugers beskæftigelse på din 
nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob  
og servicejob tæller også med. Det samme  
gør perioder, hvor du har modtaget SVU. Som 
udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du  
i forvejen har en videregående uddannelse. 

Kontakt studievejledningen for mere  
information.

Læs videre på en diplom i ledelse. Læs mere på 
zealand.dk



Akademiuddannelse i Ernæring

Uddannelserne er
tilpasset erhvervslivets 
krav
Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nø-
jes med enkelte fag. Tager du hele uddannelsen, 
tager den tre år, vægter 60 ECTS-point og svarer 
til ét års fuldtidsstudium. 

Der er fire obligatoriske fag på uddannelsen 
svarende til 40 ECTS-point. Derudover kan 
du vælge blandt de valgfrie fag svarende til 10 
ECTS-point (10 ECTS-point kan tages fra et helt 
andet fagområde). 

For hvert enkelt fag du gennemfører, modtager 
du et eksamensbevis. Bygger du ovenpå med et 
afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannel-
se i Ernæring. 

Hvad er en
akademiuddannelse?
En akademiuddannelse er en kort videregående 
efteruddannelse på deltid. Uddannelsen er bredt 
anerkendt, og du kan bruge den til at blive endnu 
bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområ-
der.

En akademiuddannelse består af fag, der svarer 
til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 
ECTS-point. 

Uddannelserne er tilpasset erhvervslivets krav til 
kompetencer og er tilrettelagt, så du kan vælge 
kun at tage enkelte fag, eller en hel uddannelse 
– i dit eget tempo.

De fleste vælger at opgradere deres viden og 
kunnen et fag ad gangen, sideløbende med 
jobbet. Desuden er modulerne fleksibelt tilrette-
lagt, så du kan anvende din ny viden med det 
samme i dit job.

Du kan søge om tilskud på op til 10.000 DKK 
i op til fire år, når du tilmelder dig (bemærk 
særlige regler).

Uddannelsessystem

Erhvervs- og gymnasiale uddannelser

Kandidat- og masteruddannelser

Erhvervsakademi-
uddannelser (EAK)

Erhvervsakademi-
uddannelser (EAK)

Professionsbachelor

Professionsbachelor-
uddannelser (PBA)

Universitetsbachelor-
uddannelser 

Akademi-
uddannelser (AU)

Diplomuddannelser

Det ordinære
uddannelsessystem

Voksen- og 
efteruddannelsessystemet



zealand.dk

Akademiuddannelse i Ernæring
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Kontakt efteruddannelse 
+45 50762670
efteruddannelse@zealand.dk 

Du finder os her 
Uddannelsesvej 22, Køge
koege@zealand.dk

Bispegade 5, Nykøbing Falster
nykoebingf@zealand.dk

Femøvej 3, Næstved
naestved@zealand.dk

Maglegårdsvej 2, Roskilde
roskilde@zealand.dk

Bredahlsgade 1, Slagelse
slagelse@zealand.dk

Anders Larsens Vej 7-9, Holbæk
holbaek@zealand.dk


