Restaurangutbildning
1000 poäng | Heltidsstudier
Med möjlighet till: Fördjupning kock 400 poäng

Gymnasial
yrkesutbildning
(Yrkesvux)

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå
inom den kommunala vuxenutbildningen.
Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.
Målet är också att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning,
eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med tillagning av mat och/eller
servering inom restaurangnäringen. Studierna ger dig grundläggande yrkeskunskap. Du får lära dig att planera, bereda och laga mat med god kvalitet samt ge god
service åt gästerna.
Som kock/servitör/servitris är det viktigt med god servicekänsla och att kunna flera
språk när du jobbar är en fördel. Praktiska moment varvas med teori under utbildningen. Du får själv bekosta dina arbetskläder. 15% av din utbildning kommer att
innebära praktik på en arbetsplats (APL).
Utbildningen är på 1000 poäng med möjlighet till fördjupning (kock) på 400 poäng
till.
Arbetsmarknad
Efter utbildningen kan du arbeta i restaurang och storkök som köksbiträde, kallskänka och serveringspersonal och kock (efter fördjupning). De senaste åren har arbetsmarknaden varit god. Restaurangbranschen har haft en stark utveckling under flera
år och den förväntas att fortsätta.

Förkunskapskrav
Grundskola eller motsvarande
med lägst betyget godkänd i
svenska/svenska som andraspråk.
Utbildningsort
Trollhättan
Övrigt
Utbildningen startar under
förutsättning att ekonomiska medel
erhålles och att det blir ett tillräckligt
antal studerande.

Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och
från praktikplatsen (APL).
Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer på www.csn.se

Sök senast: 26 november 2018
Du ansöker genom att använda webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux/

Studieperioder och poäng

Period och poäng anger du när du söker studiestöd på www.csn.se

Utbildning

Studieperioder

Poäng i varje studieperiod

Restaurangutbildning
Totalt 1000 poäng
Möjlig fördjupning Kock: 400 poäng
Ort: Trollhättan

Studieperiod 1: 2019-01-14 - 2019-06-14
Studieperiod 2: 2019-08-19 - 2019-12-20
Studieperiod 3: 2020-01-13 - 2020-06-12

Studieperiod 1: 500 poäng
Studieperiod 2: 500 poäng
Studieperiod 3: 400 poäng

Reservation för ändringar i studieperioderna

Kurs

Poäng

Hygien

100

Matlagning 1

100

Service och bemötande

100

Livsmedel och näringskunskap 1

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Mat och dryck i kombination

100

Servering 1

100

Matlagning 2

200

Specialkoster

100

Matlagning 3 (studieperiod 3 | Fördjupning Kock)

100

Matlagning 4 (studieperiod 3 | Fördjupning Kock)

100

Servering 2 (studieperiod 3 | Fördjupning Kock)

100

Gymnasiearbete (studieperiod 3 | Fördjupning Kock)

100
Totalt: 1400 poäng

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss
Studie- och yrkesvägledning | Drop-in tider och telefon tider

Studievägledarna på Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg hjälper dig gärna, men du behöver ha koll
på några viktiga tider för drop-in och telefon om du vill kontakta Studie- och yrkesvägledningen. Telefontider och
drop-in tider är till för kortare frågor.
Läs mer om drop-in tider och telefontider till studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning/

Studie- och yrkesvägledning | e-post
Veronica Berg | Vänersborg
veronica.berg@kunskapsforbundet.se

Lisbeth Strängbäck | Trollhättan
lisbeth.strangback@kunskapsforbundet.se

Camilla Jönsson | Vänersborg
camilla.jonsson@kunskapsforbundet.se

Marita Ivarsson Axelsson | Trollhättan
marita.ivarsson@kunskapsforbundet.se

Ella Höglind | Vänersborg
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Pia Roslund | Trollhättan
pia.roslund@kunskapsforbundet.se

Helena Gustafsson | Vänersborg
helena.gustafsson@kunskapsforbundet.se

Vuxenutbildningen
Nils Ericsonsgymnasiet | Trollhättan
Vänerparken 5 | Vänersborg
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