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Förkunskaper:

Svenska/svenska som
andraspråk och matematik
motsvarande grundskolenivå.

Kombinera utbildningen med studier i svenska
Om du läser sfi eller svenska som andra språk kan
du läsa denna yrkesutbildning samtidigt.
Då läser du 50 procent svenska och 50 procent
yrkesutbildning. Förkunskapskravet är betyg i Sfi
på nivå B.

För mer information, se
www.astar.se, www.lernia.se

Tycker du om att laga mat? Då kanske du är redo börja
din bana inom restaurang- och storköksbranschen. Du bör
vara serviceinriktad och tycka om att jobba med lite av varje.
Delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd på restauranger
och storhushåll. Du studerar utifrån en individuell studieplan.
Du måste vara beredd på att smaka på allt som tillagas, det
ingår.
Grundutbildning inom restaurang:
Här får du grundläggande kunskaper och färdigheter som
krävs för att få ett arbete som restaurang-/köksbiträde inom
restaurang, storkök, ”snabbmatsrestauranger”, kaféer och
butik.
Du lär dig att utföra arbetsuppgifter inom beredning och
tillredning samt service, kassaarbete och servering.
Rikttid för heltidsstudier är cirka 16 veckor.
Påbyggnad kock med inriktning restaurang och/eller
storhushåll:
Fördjupade kunskaper och färdigheter som krävs för att få
ett arbete som kock inom restaurang, storkök, butik. Du får
arbeta med matlagning i en stimulerande miljö som bygger
på samverkan och lagarbete. I utbildningen ingår såväl praktiska som teoretiska moment, där de praktiska dominerar.
Rikttid för heltidsstudier för påbyggnaden är cirka 44 veckor.
Välkommen med din ansökan!
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Kurser som kan ingå i den individuella studieplanen

KURS						KURSKOD		POÄNG
Branschkunskap inom restaurang och
livsmedel 					MÅTBRC0
Hygien 					HYGHYG0
Livsmedels och näringskunskap 		
LIVLIV01
Service och bemötande 			
SEVSEV01
Matlagning 1 					MALMAL01
Matlagning 2 					MALMAL02
Matlagning 3 					MALMAL03
Matlagning 4 					MALMAL04
Specialkoster 					MALSPE0
Mat och dryck i kombination 		
MACMAT0

