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KULINARISK SENTER SKAL: 

- sette Lofoten på matkartet –vi skal være viden kjent for 
matkulturen vår

- få flere søkere til restaurant- og matfagutdanningen og 
få flere læreplasser

- Være et sted folk som jobber med eller vil lære om mat 
møtes og lærer på

- Bidra til prima og nye matopplevelser 

-Synliggjøre matkultur fra råstoff til tallerken



HVA VI SKAL FINNE UT

Hvilket nettverk, visjon og innhold krever 
utviklingen av et innovativt og bærekraftig 
kulinarisk senter for Lofoten?



HVA HAR VI GJORT FOR Å FINNE UT AV DETTE

- Kartlagt erfaringer og forskning, oppsummert i en 
kunnskapsrapport

- Benyttet en referansegruppe  

- Intervjusamtaler med relevante aktører i Lofoten  

- Undersøkelse blant førsteårselever på RM

- Studietur til Røros/Trondheim

- Denne dagen!



FOOD AND GASTRONOMY AS INNOVATION DRIVERS FOR 
MORE RESILIENT REGIONS 
THE EUROPEAN REGIONS OF GASTRONOMY PLATFORM 2017

Utviklingsmuligheter oppstår når det finnes tverrsektoriell dialog

Det å bygge en vid og sterk aktørgruppe, som inkluderer aktører fra landbruk, utdanning, 
og opplevelsessektoren støtter regioners innovasjonskapasitet

Offentlig, privat, 3.sektor og akademisk samarbeid understøtter langsiktig forankring

Regioner må kjempe for miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk ansvarlig matproduksjon 
og forbruksmønstre

Regioner som tilgodeser forvaltning og promotering av bærekraftige matsystemer får flere 
muligheter

Tradisjon er en kilde til innovasjon, men først må man skape stolthet rundt mattradisjonene i 
lokalsamfunnene

Det å dele kunnskap, redskap og ideer og å ha kontinuerlig dialog er et positivt steg for å 
trygge sterk og positiv samhørighet i europeiske regioner.  



UNDERSØKELSE BLANT FØRSTEÅRSELEVER RM 
1. Hvordan ser ditt drømmearbeidssted ut? 

2. Hvordan rekruttere flere til faget?

3. Hva kan skolen gjøre for å bli bedre?

4. Hvordan bør et kulinarisk senter se ut og hva bør det tilby?

-5. Hva slags matkultur tilbyr Lofoten om 20 år?

Oppsummering: 

1. Fra bakeri og sjarmerende restaurant til storkjøkken

2. Mer spennende kurs i grunnskole og VGS, by word, mer informasjon og avisdekning, elever serverer 
9.klasse, bedre lønn, flere jobb/lærlingetilbud mm.

3. 2x2skole/praksis, reiser/restaurantbesøk, knytte til naturbruk, lage mat utenom det vanlige

4. Matservering og proffe kurs til et mangfold i et flott lokale, Kreativ og ny lokalmat

5. Fisk, men og litt (variert) kjøtt; Spesielle spisesteder der kokkene vises bedre frem; Gjestene burde 
oppleve ekte råvarer/naturlige produkter; Få bedre og flere spisesteder med ordentlig god mat som 
ikke blir for dyrt  



UTDANNINGSFORUM VEST-LOFOTEN 11.APRIL

 Potensialet i å kunne samarbeide om lærling. Å ha en koordinator, slik at det ikke 
blir så stort ansvar. Koordinator også et behov for vgs, for aktiviteter rettet mot 
ungdommene i grunnskolen

 Tidlig innsats for å på virke barn/unge

 Bør ha høye ambisjoner, ungdommene bør ha noen helter, internasjonale bånd

Må kunne rekruttere fra hele Lofoten. I Moskenes må vi kunne gjøre en jobb lokalt. 
Vi må også utnytte restaurantverdenen i Svolvær.  



REFERANSEGRUPPE

- Det er jo ikke bare innen restaurant og matfag vi trenger å øke rekrutteringen: 
Lofoten som ellers rekrutterer jo dårlig til reiseliv og til landbruk også

- Vi må gjennom Kulisenter øke attraktiviteten og dermed bedre arbeidsbetingelsene

- Økt ressurser og flere skoletimer i Mat og helse i grunnskolen er en viktig betingelse 
for interesse for matkultur og faget

- Kunnskapsheving er etterspurt og viktig for et kulisenter, men senteret må samle 
hele spekteret av aktører  



16 INTERVJUSAMTALER I LOFOTEN

- Matprodusenter og landbruksorg./fora

- Næringsforeninger 

- Kokker, restauranter

- Reiselivsorg.

- Opplæringskontor

- Nordlandsforskning



LÆRLINGELØP OG REKRUTTERING
 Bedriftenes bevissthet, hva gjør vi i eget hus? 

-Store forventninger til lærlinger

- ungdom ikke forberedt på turnus 

 NESO-modellen

 Lærlingering, del en lærling? KS med ansvar

Ta inn ufaglærte –så opplæring/skole (smake)

Jobbe først og opplæring etterpå (skoletrøtte men ivrige kokker) 

Innvandrere som ikke ønsker skole men rett i jobb 



SKOLER OG BARNEHAGER

 Tidligtidlig innsats er viktig  

Ungene har ikke utviklet smaksløker 

 Newtonrom

 VGS-lærere har kurs i grunnskolen over tid 



FAGLIG UTVIKLING
Læres nye metoder slik som fermentering? 

Hyre inn gjesteforelesere

Invitere mer aktørene for å fortelle hva de gjør og tilbyr? 

Skolen må vise muligheter 

Ny skole: lære faget på tvers – «bruke de fargene man har»

Montesorrimetoder kan være inspirerende 

 Fagskole i lokalmat og fagskolebrev i reiseliv/kokk/servitør 

 Valgfag el.l. i næring og utvikling (grundere) 



MATPRODUSENTENE 

• De eldre samvirke, de yngre fri 

• Mulig å påvirke til nisjeproduksjon

• Mange har det bra nok med kjernevirksomheten sin 

• De selger markedsfører ikke direkte til kjøkkene

• Lofoten kan være selvforsynt

• Ikke måte på hvor mange kurs til tider. Spesifikke kurs a la pølselaging (teknikk)



SAMARBEID KJØKKEN-MATPRODUSENTER
o Lokalprodusentene har god kontakt med hverandre

o Styrke samarbeid med skolene 

o Kokker kan be matprodusenter om å dyrke spesielle grønnsaker eller prøve ut annet 

o Mer samarbeid trengs, KS som et samlingspunkt for kjøkken og matprodusenter

o Uforutsigbare grønnsaksavlinger 

o Distribusjon (NFK buss, Tine) 

o KuliSenter med oversikt råvarer, design, markedsføring

o Kurs i bruk av våre råvarer. Hva kan denne osten brukes til?

o Tilby kurs/forelesning om et produkt: hva er dets beste potensial?  

o Våre kokker lære bort tørrfisk, skrei osv. ut av Lofoten

o Lokal historie og utvikling er viktig

o Lofotprodukt: samarbeid om økt sjømatkonsum



ARBEIDSBETINGELSER 

 «Kulinariske opplevelses gis best av dem som har det bra»

 Stramme opp næringen

Arbeidsbetingelser (og klare betingelser) 



TIL INNBYGGEREN OG DET Å VÆRE INNBYGGER

 Markedsføre restauranttilbud mer mot dem 

 Innbyggerne vil ikke bruke penger på mat, sunn mat

 Popup –restaurant i Ner-Leknes?

 Kokkene savner kokkefaglig miljø og noen å drikke øl med

 Små forhold, blir advart… 

 De beste vil til større steder    



REISELIV

 Turistinfo: framsnakke, bli kjent, samarbeide bedre

 Bemanning reiseliv er vanskelig 

 Lokal ungdom er vanskelig arbeidskraft i reiselivet 

Tar to mnd. å lære opp. Servitør er et yrke

Livsstil å jobbe i bransjen  

KuliSenter: «et trygt sted» å hente folk fra 



KOMMUNENES ROLLE

- Stedsutvikling 

- Boligutvikling



ERFARINGER FRA RØROSREGIONEN
«DET SOM IKKE UTVIKLES, AVVIKLES». 

 Samarbeid er en nøkkel 

Hvis en turist krititerer en annen aktørers tilbud/service kan man ta en telefon å fortelle det. 
Rørosmat formidler nå mye til lokalbefolkningen. Det er veldig viktig for å skape stolthet.

 Rørosregionen satser på bærekraft (verdensarvstatus)

To opplevelser er ikke sesongbasert: lokalmat og verdensarv

 Forankring i generasjoner er viktig for å holde på tradisjonen

I dag rekrutteres unge til opplevelsene på Røros

Rørosmeieriet: «I takt med naturen». Bruke oppskriftene til Ingrid Schanke. Sanse- føle- forstå

Deres største utfordring er kunnskapen om naturbruk. De ønsker å stimulere lokalbefolkningen, 
som er deres mest kritiske masse.



RØROS FORTS.

 Bonden som vil selge sine egne produkter og ikke fra kollektivene har gått fra å 
være skurk til helt

 Rørosmat skal være et faglig sterkt bedriftsnettverk og stimulere til 
lokalmatproduksjon

Næringstett mat, eldrebølge, hushold/familiestørrelse, multikulturell befolkning. 

Fagskoletilbudet Verdiskaping i lokalmat. Målgruppa av søkere er f.eks. 
sykepleieren som er gift med odelskaren, som kan omskolere seg til å være med å 
utvikle gården. 





STRINDA VGS, GEIR RUNE LARSEN, TRONDHEIM 

Trondheim mangler 40-50 lærlinger. Larsen mener at rekrutteringstiltakene har bidratt med 40 prosent av 
rekrutteringen til faget. Uten dem hadde de lagt ned

EVU-kurs Praktisk kurs, med fokus på norskopplæring

Rekrutteringstiltak 

 Vi dekker til fest (tiårsjubileum)

Tilbud til 25 skoler i Trondheim om et 6 timer praktisk matlagingsopplegg med 9. trinn på ungdomsskolen, som 
er «sulteforet» på praktisk arbeid. Suksessfaktoren» er at vi har med oss fem elever på VG1 eller VG2 nivå, 
hvor vgs-elevene er lærere til ungdomsskoleelevene. Elevene er gode rollemodeller som læres opp på 
forhånd, vgs-elevene er 2-3 år eldre og kan kommunisere på ungdommens vis i forhold til erfaring og 
utdanningsvalg. RM-lærere har med råvarene og utstyret. 

 Ung Restaurant 

Seks tiendeklassinger på seks restauranter konkurrerer. De bruker lokalmat og skal dekke bord. Lærere, 
politikere, sponsorer og foreldre er gjester. Bedømmingskriterier. 300 pax på Royal garden. Politikernes rolle 
er takk for maten-tale, ta ansvar for å snakke om faget med tanke på rekruttering. De presenterer RM på 
premieutdeling som tas senere.

Profesjonelle kokker/ Popup restauranter på skolen. 

Tiendeklassinger får invitere to venner hver, målet er å vise fram og øke status til faget. 



UNG MATGLEDE (STRINDA OG OJMAT) 

- Fokus på samarbeid. Få med næringsliv og kommune. Viktig å få en vi-holdning. 

- Det er samme hvilke metoder en bruker så lenge de er lokalt tilpasset. 

Men, suksesskriterier er: 

Tenke helhetlig og strategisk

Må være en stayer

Bygge sten på sten

Må ha rektor med (arbeidsavtaler)

- Avhengig av ildsjelene, dessverre… men det er opp til flere å engasjere seg   



OPPSUMMERING

Sentrale funn er: 

- Samarbeid innen og mellom sektorer og bransjer 

- Behov for koordinering av tjenester, tilbud og aktiviteter

- Forankring blir en nøkkel

- Et spørsmål er hvordan senteret skal kunne favne helhetlig og hvorvidt eller 
hvorlangt det skal spisse seg

- Mellom tradisjon og innovasjon

- Organisering og ambisjonsnivå må kanskje være både traust og dristig 



WORKSHOP GRUPPEOPPGAVER



MULIGHETSROMMET (35MIN)
1. Lofoten kan styrkes ytterligere som matregion/destinasjon. 

Hvordan bør aktører og aktiviteter koordineres for å styrke 

rekrutteringen? 

2. For å skape tidlig interesse for matkultur, hva bør være senterets 

hovedfokus og hovedtiltak? For eksempel rettet mot grunnskolens og 

barnehagenes opplæringsprogram; aktiviteter for grunnskoleelever 

etter Strinda/Trondheim-modellen); inspirere og engasjere foreldre/ 

befolkningen generelt, eller annet)



DOKUMENTASJON, KUNNSKAP OG 
REKRUTTERING (45MIN)

1. Lokale mattradisjoner og råvaretilgang ligger i bunnen for 
matopplevelsen uansett hvor du er i verden. Bør/ Skal kulinarisk senter i 
Lofoten ha rollen med å dokumentere kulinarisk historie og tradisjon? Hvis 
ja, hva slags kunnskaps-deling og spredning vil være viktigst? 

2. Hvordan kan næringslivet og opplæringsaktører samarbeide om økt 
rekruttering av elever/fremtidig arbeidskraft? Hva kan Lofoten lære av 
Narvik?

3. Bør vi se på flere måter opplæringen i restaurant- og matfag kan utøves 
på? For eksempel mentorordninger, lærlingordninger, utplassering, samling til 
teoribolker



Scenarier for kulinarisk     

arena

SCENARIER 



TRYGG HAVN
- Offentlig støttet, drevet og utviklet som en nisje innen VGS

- Skolens nye lokaler brukes til formålet (kjøkken, kantine)

- Noen få arrangement av kurs og aktiviteter for barn, ungdom, foreldre, 
eldre…

- Newtonrom 

- Større samarbeid mellom opplæringsaktørene/utdanningene innen RM, 
naturbruk, reiseliv om rekruttering 

- Småskala informasjon via VGSs kanaler, lokalavis o.l.

- Dokumentasjon i et lite elektronisk arkiv, utviklet i små prosjekt



KULINARISK NETTVERK

- Utviklingsprosjektet bidrar til å etablere et uformelt eller formelt nettverk av 
relevante aktører på tvers av opplæring, reiseliv, opplevelsesnæring, kjøkken og 
matprodusenter som samarbeider om å styrke matkultur og Lofoten som 
matdestinasjon

- Organisk og nyttebasert (nytte for næringslivet) når det gjelder rekruttering, ved 
f.eks. felles kontaktpunkt med opplæringen, diskusjon av lærlingeordninger

- Lederskap går på skift i nettverket

- en flytende arena uten lokalitet   



EN HUB FOR SAMARBEID OG KOORDINERING 

- Statlige utviklingsmidler og private midler pooles til en koordinatorstilling

- Senteret blir et fysisk og virtuelt samlingspunkt for mataktører i Lofoten

- Senteret organiserer og huser mange faglige aktiviteter og det brukes 
av alle kokkene og matprodusentene i Lofoten

- Mataktørene selv melder inn aktiviteter de ønsker å legge til senteret



PÅ VERDENSKARTET 

- Et egenfinansiert senter

- Et signalbygg

- Alle mataktiviteter knyttes på en eller annen måte til Kulinarisk senter  

- Lofoten kulinariske senter besøkes av verdens kokker og matentusiaster

- Nettverket er internasjonalt

- Profileringen er arktisk matkultur 



FORANKRING OG BÆREKRAFTIG 
ORGANISERING (30 MIN)

1. Om ti år fungerer Kulinarisk ‘biiip’ som tenkt og det er jævt å 
utdanne seg til å bli og å være kokk. Hva er suksessfaktorene? 
Hvordan oppleves senteret blant hhv. unge, næringsliv, 
innbyggerne, kokkenæringa, reiselivet? Ta gjerne utgangspunkt i 
ambisjonsnivå, form, innhold, oppgaver.

2. Hvordan er senteret organisert (finansiering, drift, ressurser, 
uformelle og formelle samarbeidsformer osv.) 

3. Hva skal barnet hete? 


