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KOCK
Yrkesutbildning 1600 poäng på 1,5 år
Här är utbildningen för dig som vill
ha goda chanser till jobb över hela

läggande kompetens för arbete med kalla och
varma rätter i såväl stora som små kök.

blir du hetast på arbetsmarknaden.

Utbildningen passar dig som vill jobba i ett
kreativt yrke med färska råvaror, smaker, kryddor,
dofter och färger. Du trivs i en serviceinriktad
miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.

Nationellt yrkespaket med kurser från restaurangoch livsmedelsprogrammet utformat för arbete
med matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet. Utbildningen ger en bred grund-

Din APL (arbetsplatsförlagt lärande), i olika kök
under utbildningen ger dig en bra kontakt med
näringslivet och ger dig de där extra kunskaperna
om branschen som gör dig extra attraktiv på
arbetsmarknaden.

världen. Restaurangbranschen
fullständigt kokar just nu, och här

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Kurser

Poäng

KOCK LÄRLING

Hygien

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Utbildningsperiod 1: (500 poäng)
18 januari 2021 – 4 juni 2021

Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel

100

Utbildningsperiod 2: (500 poäng)
30 augusti 2021 – 14 januari 2022

Service och bemötande 1

100

Mat och dryck i kombination

100

Matlagning 1

100

Utbildningstyp:
Yrkesutbildning, vuxenutbildning
på gymnasial nivå

Servering 1

100

Matlagning 2

200

Poäng: 1600 poäng

Matlagning 3

200

Utbildningstakt: Heltid

Matlagning 4

200

Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium

Specialkoster

100

Yrkessvenska

200

Utbildningsstart:
18 januari 2021

Utbildningsperiod 3: (600 poäng)
17 januari 2022 – 3 juni 2022

Förkunskaper: Avslutat SFI C, krav på fortsatt undervisning i svenska i kombination
med kockutbildningen
Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur, resor
till studiebesök och APL-plats.
Sista ansökningsdag:
15 december 2020
Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan
Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg

KONTAKTA OSS
Sara Fröberg
Studie- och yrkesvägledare
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Rektor
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