STARTAR I
FEBRUARI 2020
65 VECKOR
HÖGANÄS

Lärlingsvux

Restaurang och
livsmedel - Kock

Skaffa dig en livsmedelsutbildning som ger dig en unik kompetens som krävs för att få anställning inom alla områden i branschen. Du kan jobba till exempel som kock i restaurang
eller storkök, med mat i butik, chark eller i bageri.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sommaruppehåll:
Sista ansökan:

3 februari 2020
65 veckor
vecka 27-30 (1/7-28/7)
10 januari 2020

Utbildningsort
Höganäs
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i
din hemkommun.

Förkunskaper
Grundskola eller svenska (SAS). Bifoga kopior
på dina betyg när du ansöker.
Informationsmöte
Ett informationsmöte hålls onsdagen den
11 december kl.17.00 i Kunskapsforums
lokaler i hörnet väg 111 och Långarödsvägen
i Höganäs. Du får träffa representanter från
branschen och skolan som ger mer information om utbildningen.

Restaurang och livsmedel
- kock

Restaurang- och livsmedel passar dig som är intresserad av mat och vill ha ett yrke där livsmedel är i
centrum. Arbetet sker tidvis under högt tempo, därför är det viktigt att du är stresstålig. Yrket innebär också
en del tunga lyft och obekväma arbetstider.
Utbildningen inleds med en grundutbildning inom restaurang och livsmedelsproduktion. Grundutbildningen
ger dig kunskaper inom gastronomins alla grundbultar, förädling, beredning och tillredning samt produktion.
Efter grundutbildningen kan du läsa en fördjupande yrkesutbildning inom kock, livsmedelsproduktion med
inriktning inom restaurang, storhushåll, chark, butik samt bageri.
Efterfrågan på utbildad arbetskraft utbildad arbetskraft inom restaurangyrken är stor, så du har goda utsikter till arbete efter utbildningen.
Du börjar med gemensamma kurser.
Därefter kan du välja inriktning.
Gemensamma kurser
Kurskod
Kursnamn
Poäng
HYGHYG0 Hygienkunskap............................. 100
LIVLIV01
Livsmedels och näringskunskap.. 100
MALMAL01 Matlagningskunskap 1................. 100
MALMAL02 Matlagningskunskap 2................. 200
KGYORI
Orienteringskurs Bageri o Butik... 100
SEVSEV01 Service och bemötande............... 100
KGYORI
Orienteringskurs Chark o Butik.... 100
Valbara inriktningar
Inriktning 1
BAGBAG01 Bageri 1........................................ 100
BAGKON01 Konditori 1.................................... 100
MALSPE0 Specialkost................................... 100
MALMAL03 Matlagningskunskap 3................. 200
MALMAL04 Matlagningskunskap 4................. 200
Inriktning 2
CHACHA01
MAOMAT01
MALSPE0
MALMAL03
MALMAL04

Du står själv för kurslitteraturen och kostnader för
obligatoriskt hälsointyg. Skyddskläder och annan
utrustning får du låna.
Lärlingsutbildning
Arbetsplatsförlagt lärande, ingår i både grundutbildningen och fördjupningsutbildningen vilket ger
dig möjlighet att knyta viktiga kontakter som kan
leda till arbete.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg i ansökan.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Charkuteri 1.................................. 100
Mat och butik................................ 100
Specialkost................................... 100
Matlagningskunskap 3................. 200
Matlagningskunskap 4................. 200

Totalt............................................................... 1500

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Pia Petersson, studie- och yrkesvägledare
042-33 78 27
pia.petersson@hoganas.se
www.hoganas.se/kunskapsforum

