
BÆREDYGTIGHED I
SKOLERNES KANTINER

Seminaret afholdes på Syddansk Erhvervsskole, 
Petersmindevej 1F 5000 Odense C

HVEM BØR DELTAGE

Alle kantineledere, ernæringsassistenter, faglærer og 
ansvarlige for fødevarer på selvejende skoler vil få 
glæde af dette seminar.
Kom og bliv inspireret til din undervisning eller i 
dit daglige arbejde. 
Alle skoler der deltager i dette seminar bør, efter-
følgende, let kunne opnå bronzemærket i Økologi.

PRIS FOR DELTAGELSE:
Er din skole medlem af enten Indkøbsfællesskabet IFIRS 
eller Skoleindkøb, er deltagelse gratis for op til 2 personer 
pr. medlem. Alle øvrige deltagere skal betale kr. 500,00 
til dækning af lokaleleje og forplejning. 

TILMELDING:
Gå på www.ifirs.dk/seminar og tilmeld dig.
Tilmeldingsfrist torsdag den 15. september 2016.

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS INVITERER TIL

TEMA EMNER:

•   Hvordan kommer du i gang med omlægning til 
      større bæredygtighed, såvel i din undervisning 
      af levnedsmiddelelever, som i skolens køkken 
      og kantine.

•   Omlægning i praksis, eksempel fra et køkken der 
      har omlagt til 42% økologi uden ekstraomkost-
      ninger.

•   Bliv præsenteret for en let måde at opnå Bronze
      mærket i økologi.

•   Hør hvad Hotel- og Restaurantskolen kan tilbyde 
      dig.

•   Hvordan sikrer du den bedste økonomi ved brug 
      af kaffe- og fødevareautomater?

LEVERANDØRERNE I DEN VARME STOL:
Dansk Cater, BKI og Royal Unibrew præsenterer de-
res udvalg af økologiske varer

Leverandørerne opstiller boder, hvor de tilbyder 
prøvesmagning af økologiske varer.

ØKOLOGI OG MADSPILD
Cateringseminar torsdag den 29. september 2016



Ankomst og registrering

Omstilling til økologi uden ekstraomkostninger 
• v/Kantineleder Yvonne Larsen fra Brandbjerg Højskole

Pause, netværking og besøg på standene

Frokost, netværking og besøg på standene

Velkomst og præsentation af programmet 
• v/Leder af IFIRS, Cand. Jur. Cindy Bjerregaard

Kom let i gang med bæredygtighed, reduktion af madspil og 
klimavenlig mad
• v/Frank Jakobsen, Udviklingskok, Unilever Food Solutions
• Introduktion til værktøjer

Præsentation af leverandørernes økologiske varer.
• v/ Royal Unibrew, Salgschef Christian Christensen
• v/ BKI, Claus Ryberg, Salgschef  og Bent Højgaard, BKI
• v/ Dansk Cater (BC Catering, INCO, AB Catering), 
 Direktør Søren Bertelsen

Daglig brug af den nye cateringaftale
• v/Dorthe Jochimsen, udbudsjurist, Cand. Merc. Jur.,   
 IFIRS

PROGRAMINFORMATION
08.30 - 08.55 

08.55 - 09.00

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 12.30   

12.30 - 13.30

13.30 - 14.15

14.15 - 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.30



Vejen til en bæredygtig omstilling i dit køkken 
• v/ specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen, Hotel- og  
 Restaurantskolen 
• Hotel –og Restaurantskolens egen omlægning omkring   
 sundhed, økologi og bæredygtighed – både i undervisning  
 og i skolens egne rammer 
• Læg en plan for omlægning til bæredygtighed 

Afslutning, besøg på standene og uddeling af ”goodieposer”
Leverandørerne vil fra deres stande give prøver på økologiske 
produkter, og du får en ”goodie pose” med hjem

Hvordan anskaffer du de mest økonomiske Kaffe- og 
Fødevareautomater
• v/ Jakob Lægsgaard, Udbudsjurist, Cand. Merc. Jur. IFIRS
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PROGRAMINFORMATION

Præsentation af Foodkoordinator uddannelsen
• v/ specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen, Hotel-  
 og Restaurantskolen

13.30 - 14.15

14.15 - 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.30



Medlemskabet består af kontingent, licens til SAS Ind-
købsanalyse og deltagelse i udbud.

KONTINGENT

Kontingentet udgør kr. 3.500 årligt, og giver adgang til 30 
aftaler fra første dag. Få tilsendt oversigt over aftalerne 
ved at sende mail til: aae@ifirs.dk

LICENS

Licensen til SAS Indkøbsanalyse udgør ca. kr. 3.500 årligt, 
alt efter størrelsen af skolens indkøb.

UDBUDSUDGIFTER

Der opkræves et forskud på 4 x kr. 2.500 til dækning af 
deltagelse i udbud og relaterede omkostninger (ex. SAS 
og seminarer).
Deltager skolen ikke i udbud i årets løb, tilbagebetales 
det opkrævede beløb.
Deltagelse i udbud kræver en accept fra hver enkelt 
skole, efter udsendelse af et budget for udbuddet, der 
består af de forventede udgifter og de forventede 
besparelser.
Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt Cindy 
Jane Bjerregaard, via mail, cjb@ifirs.dk, eller direkte på 
2845 5560.

IFIRS er Danmarks største indkøbsfællesskab for selvejende institutioner 

i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning.

77 ungdoms- og efteruddannelsesinstitutioner er medlem af IFIRS

IFIRS aftaleportefølje består af 170 aftaler med en kontraktvolumen

på ca. kr. 1.500.000.000

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG

Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontakt: Cindy Jane Bjerregaard, via mail, cjb@ifirs.dk, eller direkte på 2845 5560.
Besøgsadresse: C. F. Tietgens Vej 10, 1. sal, 6000 Kolding
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