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Sprogpraktik i Café Lukas
Café Lukas tilbyder sprogpraktik til udlændinge, der er i gang med en
danskuddannelse. Praktikanterne arbejder i Café Lukas, hvor de laver

mad, ekspederer kunder og forbereder sig til prøven i
fødevarehygiejne. Det hele foregår på dansk og under ledelse af en
sproglærer.
Café Lukas er en reel arbejdsplads, hvor der dagligt tilberedes
morgenmad, sandwich og varme retter. Men der er tid og plads til at

tage hensyn til praktikanternes individuelle behov og
kompetenceudvikling. Vi arbejder med det mundtlige sprog, og vi
sørger for, at praktikanterne får de kompetencer, som er nødvendige
på en hvilken som helst dansk arbejdsplads. I Café Lukas bliver
praktikanterne ansvarsbevidste, mødepræcise og gode til at
samarbejde. Og vi hjælper dem med at få afklaret egne ressourcer og

muligheder. Praktikanterne arbejder i et team, hvor processerne er
gennemskuelige og resultatet har en klar værdi.

Fødevarehygiejnebevis, sprog og arbejdsmarkedsparathed
Sprogpraktikanterne undervises i

•

det fagsprog, som man bruger i et erhvervskøkken

•

madlavning (herunder planlægning og indkøb)

•

fødevarehygiejne og rengøring

•

kundebetjening og basal regnskabsførelse

Prøven i fødevarehygiejne aflægges på Hotel- og Restaurantskolen.

Fødevarehygiejnebeviset er centralt for praktikanternes mulighed for
efterfølgende at komme i arbejde.

Resultater
Café Lukas startede i 2013 og har opnået gode resultater med at

opkvalificere praktikanter. I dag er to tidligere praktikanter ansat i
ordinært arbejde. Det giver vores nye praktikanter gode muligheder
for at spejle sig i de ansatte. Vejen til arbejde bliver anskuelig.
”I praktik lærer du, hvordan en dansk arbejdsplads fungerer. Det
er noget helt andet end i mit hjemland Syrien. I Danmark er man
nødt til at kunne læse og skrive for at arbejde i en café.”
Rahme Isso, tidligere praktikant og nu ansat i Café Lukas

Målgruppen
Café Lukas er rettet mod jobsøgende udlændinge, der er i gang med
en danskuddannelse. Sprogpraktikanter i Café Lukas skal have
interesse for køkkenarbejde og være motiverede for at udvikle deres
mundtlige sprog.
Sprogpraktikanter kan komme fra alle 3 danskuddannelser og alle
moduler. Vi tilpasser praktikforløbet til den enkelte.

Sproglærere i køkkenet
Praktikanter i Café Lukas bliver undervist i madlavning og hygiejne af
erfarne sproglærere. Og det gør en forskel. Relevante gloser hænger
på køleskabet, og der bliver rettet udtale og ordstilling, mens der
arbejdes. Den sproglige dimension er med hele vejen. Derudover er
vores hovedansvarlige også uddannet kok, så det køkkenfaglige

niveau er sikret.
Sprogcenter Hellerup har desuden stor erfaring og gode resultater
med andre kombinerede praktik- og sprogundervisningsforløb.

Forløb
Indledningsvis afdækker vi praktikantens faglige og dansksproglige

kompetencer. Derefter opstiller vi mål for på hvilke områder og i
hvilken udstrækning, vi forventer progression. Til sidst evaluerer vi
forløbet og skriver en udtalelse. Planlægningen af forløbet foregår
selvfølgelig i samråd med praktikanten.
Tid og sted

Praktik i Café Lukas foregår i cafeen på sprogcentrets afdeling i
Hellerup. Café Lukas har et stort, lyst køkken med tilhørende
caféareal. Cafeen betjener sprogcenterets lærere, kursister og andre
ansatte på Sankt Lukas stiftelsen. Mødetidspunkter kan variere, men
praktikanterne vil typisk skulle møde kl. 9-15.

Pris
675,- pr. dag.
For 2 dages praktik pr. uge i 13 uger: 17.550,Kontakt
Afdelingsleder Anette Mogensen

T 3946 3052
E am@sprogcenterhellerup.dk

Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup
Klampenborgvej 221, 2800 Kgs. Lyngby

T 3946 3050
W sprogcenterhellerup.dk

