
 

 

 

Matsvinn stör högt på agendan för samtliga företag och organisationer och 

allmänheten. LKIH tillhandahåller en kvalificerad utbildning som ger deltagarna 

kunskap som ger företaget mervärde. Kursen är delad i 2 delar för att deltagarna ska 

få tid till att kartläggning i sin egen verksamhet. 

 

Del 1: 10 mars 2020                        

Del 2: 15 april 2020 

Tid: 13.00 - 17.00 

Plats: Slottsmöllan 10B 

  

  

Kursens innehåll del 1 

Dessa frågeställningar behandlas under kurstillfället: 

1. Vad är matsvinn? 

2. Varför ska vi minska på matsvinnet? 

3. Hur gör man för att kartlägga matsvinnet? Vilka metoder ska man använda för 

att det ska bli effektivt? 

4. På vilket sätt ska man visa personalen framgången? 

Vid kurstillfället alterneras föreläsning och workshop för att få ett roligt och effektivt 

lärande. Deltagarna får i hemläxa att göra en kartläggning i sin egen verksamhet. 

  

Kursens innehåll del 2 

Dessa frågeställningar behandlas under kurstillfället: 

1. Hur tar man fram en bra åtgärdsplan? 

a. Analys av hur läget är utifrån kartläggningen 

b. Hur ska man tänka när man sätter upp mål 

c. Hur identifierar man vilka utmaningar man kan ha under resan? 

d. Hur ska man tänka när man sätter upp aktiviteter som ska bidra till att 

man når målet? 

2. Hur ska man göra för att följa upp hur det går med åtgärdsplanen för att 

arbetet ska gå framåt? 

3. Hur gör man för att visa sina kunder/gäster vad man gör och varför man gör 

det? 

Vid kurstillfället alterneras föreläsning och workshop för att få ett roligt och effektivt 

lärande. 

  

 

Investering: 2600kr/deltagare exkl. moms. 

Anmälan görs till marcus.lennartsson@lkih.se eller 0793-19 54 54. 

Fika ingår. (ev, allergener eller överkänslighet meddelas vid anmälan.)  



 

 

 

Vid av eller ombokning gäller följande:  

Anmälan till utbildningstillfället är bindande. Om en utbildning avbokas/ombokas 

senare än 10 dagar före utbildningstillfället gäller följande: 

• Vid om- eller avbokning av en utbildning debiterar vi full avgift. 

 

• Ovanstående gäller även i de fall kursdeltagaren inte infinner sig till kursstart 

eller om kursdeltagaren avbryter pågående kurs. 

 
 

Vi förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in ett utbildningstillfälle.   

 


