Pressemeddelelse

Nyvalgt regionsformand:
Ernæringsassistenter skal være bedre til at prale

”Hvad syntes du om hokkaidosuppe med persillepesto?” og ”Hvordan var det at se en høne blive plukket?”
For forældrene til børn på en daginstitution i Midtjylland er den slags spørgsmål blevet lettere at stille, efter den
kostfagligt eneansvarlige på institutionen oprettede en profil på Facebook og Instagram, så forældrene kunne følge
med i de oplevelser, børnene havde haft med mad i løbet af dagen.
- Forældrene elsker at følge med, og den slags succeshistorier om, hvad vi kan, skal vi have mange flere af, fastslår
Jette Nielsen, der netop er blevet genvalgt som regionsformand for Kost og Ernæringsforbundet i Region
Midtjylland.
Hun mener, at de kostfagligt ansatte er alt for beskedne omkring den store forskel, de gør for mange mennesker
rundt omkring på sygehuse, plejehjem, institutioner, på skoler og også i kantiner i det private erhvervsliv.
Derfor er Kost og Ernæringsforbundet også begyndt at undervise sine medlemmer i lobbyisme.
- De kostfaglige er vores håndværkere i hverdagens madproduktion. Samtidig har de en stor viden om den
ernæringsmæssige del, konstaterer Jette Nielsen, der selv er uddannet ernæringsassistent og var ansat i Århus
Kommune, indtil hun for 12 år siden første gang blev valgt som Kost og Ernæringsforbundets regionsformand i
Midtjylland.

Det højner niveauet, når de gode historier kommer frem, mener Jette Nielsen. En anden vigtig grund til, at de
kostfaglige skal være bedre til at prale, er, at det skal give andre lyst til at gå samme vej.
- Om få år står vi over for et generationsskifte. Derfor er det vigtigt, at vi får rekrutteret flere unge til at tage en
kostfaglig uddannelse, så som ernæringsassistentuddannelsen, forklarer Jette Nielsen, som også er i tæt dialog
med kommuner og erhvervsskoler om, hvordan man kan tiltrække flere til de kostfaglige uddannelser.

Ønsker du flere kommentarer, kontakt:
Jette Nielsen, 23 37 90 84 eller jni@kost.dk

Kost og Ernæringsforbundet er forbund for godt 8.500 medlemmer.
Du møder medlemmerne gennem hele livet – som barn i institutionen og skolen, som voksen i arbejdspladsens kantine, hvis du
bliver du syg og skal på hospitalet og som ældre i hjemmepleje og plejecentre. Det kræver nemlig ernæringsfaglige kompetencer
og engagement at skabe trivsel og sundhed gennem maden.
Kost og Ernæringsforbundet arbejder politisk og strategisk for at varetage professionens interesser på arbejdsmarkedet.
Medlemmerne får faglig sparring og juridisk bistand til at forhandle løn og arbejdsvilkår.

