En yrkesutbildning för vuxna

Kockutbildningen ges i samarbete med restaurang Kulinaren på Lindeskolan. Den passar dig som tycker om att laga
mat, mö ta mä nniskor, ta ansvar och samarbeta. Det ä r en serviceinriktad utbildning dä r du må ste trä na dig i att ha tå lamod och bemö ta andra mä nniskor på ett trevligt och korrekt sä tt. Det ä r också mycket viktigt att du lä r dig att arbeta
hygieniskt, kan visa upp ett vä lvå rdat yttre och anvä nda ett vå rdat språ k.

Kockutbildning

Förkunskapskrav

Utbildningen ä r fö r dig som vill sö ka arbete som kock inom
hotell- och restaurangbranschen, storkö k, butik eller livsmedelsindustrin. Kockutbildningen leder till kvali icerade
yrken som innebä r mö ten med mä nniskor i spä nnande
miljö er.

Du ska ha grundlä ggande kunskaper motsvarande
godkä nda betyg frå n å rskurs 9 i matematik och svenska
alternativt svenska som andra språ k. Har du lä st kurserna
via Komvux efter fö rsta januari 2017 behö ver du ha delkurs
3. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg
skall bifogas ansö kan.

Utbildningen ä r upplagd på 40 veckor dä r du kommer att
lä sa matlagningskunskap, må ltids- och branschkunskap,
hygienkunskap och livsmedels- och nä ringskunskap. Du
kommer dessutom att fö rdjupa och utveckla dina kunskaper
och fä rdigheter under minst 6 veckor hos ett
restaurangfö retag.
Efter utbildningen kan din arbetsplats vara en gourmetrestaurang, storkö ksrestaurang eller konferenshotell.

Utbildningen berä ttigar till studiemedel frå n CSN och bö rjar
den 2 september 2019 och slutar den 5 juni 2020.

Kurser
Hygien ............................................................................................... 100 p
Livsmedels– och nä ringskunskap ......................................... 100 p
Branschkunskap ........................................................................... 100 p

Ansökan

Matlagning 1 ................................................................................... 100 p

Ansö kan gö rs via studie– och yrkesvä gledare på
Masugnen. Sista anmä lningsdag ä r den 14 juni 2019.

Matlagning 3 ................................................................................... 200 p

Informationsträff 9 maj kl. 16.00 på Kulinaren,
Lindeskolan.

Kan utö kas med 100 p som t.ex. Mat och dryck i kombination.

Matlagning 2 ................................................................................... 200 p
Specialkost ...................................................................................... 100 p

