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SERVICE OCH LOKALVÅRD
500 poäng, 20 veckor
Att arbeta med service och lokalvård kan
du göra i många olika branscher och på
många olika arbetsplatser. Jobbet passar
dig som är noggrann och tycker om att
fixa och möta människor. Det du gör
spelar roll för att få verksamheten på arbetsplatsen att fungera smidigt!
Utbildningen är på heltid i 20 veckor och
du får lära sig de viktigaste dagliga sysslorna inom service och lokalvård för att
sedan t ex kunna jobba på offentliga verksamheter eller hotell och köpcentra. Du

får utveckla ditt kundbemötande och får
goda kunskaper i städtekniker.
För att öka din kompetens och möjligheter till arbete ingår också en kurs i frukost–
och bufféservering.
Det ingår 4 veckors praktik på ett företag
inom service- och lokalvårdsbranschen.
Du utveckla samtidigt dina svenska kunskaper i yrkessvenska som en del av utbildningspaketet samt att du fortsätter
med SFI om du behöver..

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN
Utbildningsstart:
30 augusti 2021

Kurser

Poäng

Service och bemötande 1

100

Utbildningstyp:
Yrkespaket med yrkessvenska

Städservice

100

Utbildningstakt: Heltid

Frukost– och bufféservering

100

Yrkessvenska

200

Utbildningsperiod:
30 augusti 2021—14 januari 2022

Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium 2 dag/veckan + SFI,
resten självstudier. Under praktiken (4
veckor) följer du din handledares schema.
Förkunskaper:
Påbörjat SFI B
Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur samt
ev resor till praktikplatsen. Du behöver ha
tillgång till dator för att delta i undervisningen.
Sista ansökningsdag:
20 aug 2021
Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan
Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg som styrker
dina förkunskaper

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras
med ytterligare kurser.
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