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Restaurang och
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Ansök redan idag!
Skanna vår QR-kod och läs mer på 
www.familjenhelsingborg.se/vuxenutbildning



Vill du skaffa dig en yrkesutbildning för arbete inom 
Restaurang och livsmedel? Du kan välja mellan 4 olika 
yrkesinriktningar som inleds med en orienteringskurs. 
Utbildningen syftar till att ge dig den kompetens som 
krävs för att vara attraktiv till anställning inom restaur-
ang- och livsmedelsbranschen. Den inleds med en 

orienteringskurs på två veckor. Därefter följer kurser 
enligt ditt val av yrkesinriktning mot olika yrken inom 
restaurang- och livsmedelsbranschen. Studerande med 
annat modersmål än svenska kan ha möjlighet att läsa 
100-200 poäng parallellt med de andra kurserna. Det 
är skolan som gör bedömningen om ett behov finns. 

Vill du veta mer? Kontakta:
Carl-Axel Löfquist
carl-axel.lofquist@lernia.se
0706-521147
Lernia Utbildning AB, 
Mellersta Stenbocksgatan 14, 254 37 Helsingborg

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Restaurang och livsmedel

Yrkesinriktningar
Utbildningen omfattar mellan 500-1400 poäng och 
börjar med gemensamma kurser. Därefter väljer du 
en yrkesinriktning:

Kock - Á la carte  ............................................. 1400
Storkök .............................................................. 700
Mat i butik .......................................................... 500
Servering ............................................................ 600

Start
Start: 28 oktober 2019 
Längd: 20-59 veckor
Sista ansökan: 23 september 2019

Utbildningsort
Helsingborg
Lernia Utbildning
Mellersta Stenbocksgatan 14, Helsingborg

Arbetsplatsförlagd tid
50 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du 
inte har svenska som modersmål krävs att du har 
godkänt i SFI D. 

Informationsmöte
För att bli antagen till restaurang- och livsmedels-
utbildning krävs att du går på ett obligatoriskt 
informationsmöte.

Informationsmötet äger rum på Mellersta Stenbocksgatan 
14 (Helsingborg Arena), tisdagen den 17 september 
2019 kl 14:00. 

Ansökan
Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan. Välj Restaurang och livsmedel. Är 
du folkbokförd i Helsingborg och behöver få kontakt 
med en studievägledare gå in på www.helsingborg.
se/vuxenutbildning. 

Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning, ta då kontakt med Komvux i din hemkom-
mun. Du behöver bifoga dina skolbetyg i ansökan. 
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