KÖKSBITRÄDE
YRKESSVENSKA
SÄRVUX

500p
700p
400p

RESTAURANG/STORKÖK
Utbildningen vänder sig till dig som vill bli köksbiträde.
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.
Köksbiträde 500p
Utbildningstiden är förlagd på skolan under tre terminer och
innehåller praktiskt arbete varvat med studier på skolan samt
längre praktikperioder på arbetsplatsen. För dig som inte har
tillräckliga kunskaper i svenska varvas utbildningen med SFI
eller yrkessvenska (700p)
Köksbiträde SÄRVUX 400p
Utbildningstiden är förlagd på skolan och innehåller praktiskt arbete varvat med studier. För dig som jobbar inom
yrket och vill få fördjupad kunskap i en eller flera kurser.

Ämnen
• Hygien .............................................................. 100 p
• Livsmedels- och näringskunskap ..................... 100 p
• Branschkunskap (ej lärling)............................... 100 p
• Service och bemötande (ej SÄRVUX)............. 100 p
• Matlagning 1 .................................................... 100 p

Arbetsmarknad
Köksbiträde arbetar ofta i ett storkök på sjukhus, skolor eller
inom äldreomsorgen eller i ett mindre kök. Köksbiträdet lagar måltider tillsammans med kockarna och skapa en trevlig
måltidsmiljö för kunden. Arbetsuppgifter därutöver kan handla om att städa och diska samt förbereda morgondagens måltider.

• Orienteringskurs+SFI eller yrkessvenska......... 100 p
• Orienteringskurs+SFI eller yrkessvenska......... 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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