KOCK
YRKESUTBILDNING 1200p
LÄRLING 900p

RESTAURANG/STORKÖK
Utbildningen vänder sig till dig som vill bli kock.
Vill du arbeta med mat och service så ger denna
utbildning dig förutsättningarna att arbeta i branschen.
Utbildningens innehåll
Du får kunskaper inom restaurang och storkök. Du lär dig
traditionell och modern matlagningsteknik. Grundläggande
kunskaper inom hygien- och livsmedelskunskap tillsammans
med matlagningskunskap ger dig goda chanser till jobb i branschen. Utbildningen ger dig dessutom ökad arbetslivserfarenhet och du får möjlighet att, under handledning, få yrkeskunskaper på en arbetsplats.
Vi går igenom grunderna i servering, service och bemötande
och du får träna på att skapa smakfull och näringsriktig mat.
Du väljer en av två möjliga studieupplägg.
Studieupplägg Yrkesutbildning 1200p
Utbildningstiden är förlagd på skolan under tre terminer och
innehåller praktiskt arbete varvat med studier på skolan samt
längre praktikperioder på arbetsplatsen.
Studieupplägg Yrkeutbildning Lärling 900p
Utgång Restaurang eller Storkök
Här är minst 70% av utbildningstiden förlagd på en
arbetsplats. Lärlingstiden innefattar två terminer varvas med
studier och praktisk utbildning på skolan och arbetsplats.

Ämnen

Arbetsmarknad
Det råder goda arbetsmöjligheter inom branschen och avslutad utbildning kan leda till arbete inom både den privata och
offentliga sektorn. Du kan exempelvis arbeta som kock inom
storkök, restaurang eller laga mat på förskola.

• Hygien .............................................................. 100 p
• Livsmedels- och näringskunskap 1................... 100 p
• Livsmedels- och näringskunskap 2 (storkök)..... 100 p
• Branschkunskap (ej lärling)............................... 100 p
• Service och bemötande (ej lärling).................... 100 p
• Matlagning 1 .................................................... 100 p
• Matlagning 2 .................................................... 200 p
• Matlagning 3 .................................................... 200 p
• Matlagning 4 (ej lärling, utgång Storkök.......... 200 p
• Specialkoster (ej lärling, utgång Restaurang)... 100 p

Övrig info
Dina förkunskaper som krävs är grundkompetens i Svenska
eller SFI, nivå C. Utbildningen vänder sig till dig som är 20
år eller äldre och kursorten är Tranås. Kursstart är augusti
men löpande intag är möjligt. Denna utbildning är CSN
berättigad.

För mer information kontakta
Studie- och yrkesvägledare: Per Halldin
per.halldin@tranas.se eller 0140–688 71
Lärare: Peter Wisbye
peter.wisbye@tranas.se eller 070-516 33 86
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