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Beitostølen har 14 
spisesteder som 
sysselsetter over 100 
mennesker. Nå frir de 
til lokal ungdom.
Ingvar Skattebu 
ingvar.skattebu@oa.no

Kasper Berge Rundbråten og 
Theo Løvli er to av mange tien-
deklassinger som ennå ikke har 
bestemt seg for hvilken retning 
de skal velge på videregående.

Tirsdag fikk de sammen med 
alle andre tiendeklassinger i 
Valdres møte serverings- og 
matbransjen på Beitostølen i et 
omfattende opplegg. I Beito-
hallen fikk de servert masse 
kunnskap om en bransje og yr-
ker som har sine klare fordeler, 
enten du er kokk, servitør eller 
gjør andre jobber for reiselivet. 

Etter en felles samling i Bei-
tohallen, ble elvene sendt grup-
pevis rundt om til de ulike re-
staurantene og spisestedene. 
Hva mente de, etter å ha sett 
seg rundt?

– Oi, det er et vanskelig valg. 
Dette var jo veldig interessant, 
sier Rundbråten etter å ha møtt 
Erling Theodorsen, en av kok-
kene bak restaurantene Hei-
matt og Heilt Heimatt. Begge 
restaurantene er av høy klasse 
med et helt spesielt forhold til 
lokale råvarer. Heilt Heimatt er 
så eksklusivt at mange fikk ha-
keslipp da kom inn og fikk høre 
av Theodorsen hvordan de job-
ber.

– Jeg visste at de har «Fine di-
ning» her oppe. Men at det fan-
tes restauranter i denne klas-
sen, ante jeg ikke, sier Rundbrå-
ten. Løvli nikker.

– Jeg kjente det med en gang 
jeg kom inn døra til Heilt Hei-
matt. Wow! Her var det noe vel-
dig flott, sier han. 

Vanskelige valg
Kasper Berge Rundbråten har 
fortsatt ikke bestemt seg for 
hvilke fag han skal ta på videre-
gående. Møtet med restaurant-
bransjen på Beitostølen kan 
være en mulighet. 

– Jeg ser jo at dette er veldig 
interessant. Du lærer masse om 
mat, men også om mennesker. 

Theo Løvli, kameraten til 
Rundbråten, sier utenfor døra 
til Heilt Heimatt at han har 
tenkt i disse banene. 

– Jeg har vært og sett på tilbu-
det innen matfag på Valdres vi-
daregåande. Så dette kan abso-
lutt bli et mulig valg, selv om 
jeg ikke har bestemt meg. Ak-
kurat nå står musikk øverst, 
sier Løvli.

loves jobb livet ut
– Bransjen skriker etter arbeids-

■ Fikk snuse på restaurantbransjen

– dette var skikkelig 
overraskende  

WOW-FaKtOr: Erling Theodorsen tok elevene med inn på Heilt 
Heimatt, et av landets mest eksklusive spisesteder.

baMa pÅ plaSS: Tor Erik Børmarken fra Bama ar på plass 
serverte elevene frukt.

alle tidendeKlaSSinGene: Samtlige tiendeklassinger 
i Valdres fkk møte reiselivet på Beitostølen og høre om tilbudet 
videregående har i restaurant- og matfag.

folk. Og de lover deg jobb så 
lenge du vil. Lokker dette dere 
som er tiendeklassinger i dag?

– Det er jo et klart pluss. Vi 
kan til og med få lønn i læreti-
da, sier Rundbråten. 

Selv har han media og kom-
munikasjon eller studiespesia-
lisering som sine fremste valg 
akkurat nå. Men det kan fort 
skje at studiespesialisering kan 
bli byttet ut med fagarbeid, sier 
han.

Flere hundre jobber
Alle tiendeklassingene i Valdres 

var invitert til denne dagen på 
Beitostølen. Dette skjer i et 
samarbeid mellom ungdoms-
skolene, Valdres vidaregåande 
skule og reiselivet på Beitostø-
len - og flere andre.

Dermed fikk også reiselivet 
og serveringsbransjen på Beito-
stølen en unik mulighet til å 
vise seg fram for mulige fremti-
dige arbeidstakere.

Flere av vertene på serve-
ringsstedene fortalte at de i stor 
grad bruker utenlandsk ar-
beidskraft. Etter pandemien 
har det vært store utfordringer 

med å skaffe nok ansatte. Og re-
krutteringen av norsk arbeids-
kraft har ikke dekket behovet.

Unikt møte
Etter at de flere hundre elevene 
var dratt tilbake til sine kom-
muner, kunne Atle Hovi, pro-
gramleder for samlingen, slå 
fast at dette må ha vært et sær-
deles godt møte mellom elever 
og næringa. Hovi roser restau-
rant- og matfagavdelingen ved 

Valdres vidaregåande skule for 
initiativet.

– Det er stort behov for ar-
beidskraft her oppe. Er du 
kokk, så får du jobb med en 
gang, sier han.

– Kokker er mangelvare i hele 
Norge. Bare her på Beitostølen 
er det 14 spisesteder. Totalt job-
ber det over 100 bare på disse 
stedene. Og det er stadig ledige 
jobber her, sier Hovi.


