Till styrelsen för Ålands yrkesgymnasium, utbildningsministern och utbildningsavdelningen
Vid en branschträff för krögarna den 12 februari som sammankallades och ordnades av
hotell- och restaurangprogrammet fick krögarna för första gången information om att från
och med inkommande höst anordnas ingen antagning till servitörer på ungdomsstadiet utan
istället anordnas en fristående examen för servitörer, dvs en vuxenutbildning.
Vi har förstått att det på senare år har varit svårt att rekrytera studeranden till
servitörutbildningen på yrkesgymnasienivå, men att tro att man helt kan ersätta
utbildningen på ungdomsnivån med en vuxenutbildning är definitivt ingen lösning för
framtiden.
En fristående examina är en vuxenutbildning som säkert lockar sökanden ett första år, men
inte år efter år. Den bör således ses som ett komplement till dagens utbildningar och inte
som den enda rådande lösningen. Det som utbildningsanordnarna i samråd med branschen
istället behöver se på är; vad man kan göra för att göra servitörutbildningen på ungdomsnivå
mera attraktiv? Eftersom Åland har egen behörighet gällande utbildningsfrågor och således
läroplanerna, skulle ett alternativ vara att se över kursutbudet som erbjuds. Krögarna
kommer gärna med input om vilka kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och som kunde
göra utbildningen mer attraktiv. Det gäller verkligen att såväl näringsliv som utbildning
gemensamt ser över vad man kan göra för att höja statusen för yrket och utbildningen.
Varför är det då så viktigt att det finns en servitörsutbildning på ungdomsnivå på Åland?
Hotell- och restaurangbranschen är en personalintensiv bransch med hög sysselsättning och
det finns ett mycket stort kontinuerligt behov av ny arbetskraft. Utbudet av restauranger och
hotell på Åland är pga av turismen fantastisk stort i jämförelse med andra områden med
samma befolkningsunderlag. Lägg därtill alla passagerarfartyg med trafik till/via Åland som
årligen anställer ett stort antal servitörer. Inte att förglömma är servitörutbildningen en
språngbräda för vidare utbildning.
Vår uttryckliga förhoppning är att ni tar till er branschens behov och planerar för en
servitörutbildning på ungdomsnivå senast från och med hösten 2015.
Vi anser också, att i framtiden bör branschens åsikter och önskningar efterhöras innan
motsvarande stora förändringar genomförs. Yrkesrådet för hotell- och
restaurangprogrammet och Ålands Näringsliv/restaurang- och turismutskottet bidrar gärna
med sin sakkunskap.
Mariehamn den 21 mars 2014
TURISM- OCH RESTAURANGUTSKOTTET vid Ålands näringsliv.

