
RESTAURANG OCH
STORHUSHÅLL

Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

OM UTBILDNINGEN:
En utbildning för dig som är kreativ och intresserad av 
kök och matlagning. Med hela världen som potentiell 
arbetsplats kan du arbeta på allt från stora hotell och 
små kvarterskrogar till måltidsservice inom kommun 
och landsting. Vilken roll du än har på en restaurang 
är ett genuint intresse för mat och service det absolut 
viktigaste. YrkesAkademins utbildningar genomförs 
till 100% i verklig miljö.

SÄLEN

EN SPECIALANPASSAD UTBILDNING
Detta är en specialanpassad utbildning där deltagarna 
som väljer att gå testmodul, grundutbildning, påbyggnad 
eller servering ska vara gångbara på arbetsmarknaden 
till säsongsstart i december. Utbildningen sker i Värdshuset 
Lindvallen, Sälen. 

180312

SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN
Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad 
eller ny kompetens inom området och där matchning mot 
företag och personalbehov kan förväntas. Tillsammans med din 
handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns för att 
påbörja utbildning. 



INFORMATION  
Lars Karlsson 
Telefon: 023-584 96 eller 023-584 97 
E-post: lars.karlsson@ya.se eller restaurangutb.falun@ya.se 

INFO
om utbildningen

vilken kan betyda att deltagaren avråds från utbildning 
inom branschområdet.

Grundutbildning 8 veckor inklusive APL – innehåll:
Grundläggande kunskaper för att få arbete som restau-
rang- och köksbiträde. Efter genomgången grundutbild-
ning kan deltagaren anvisas vidare till inriktning kock/
kallkök eller servering.

Moduler: Hygienskunskap – Livsmedels- och Näringskun-
skap – Måltids- och branschkunskap – Service och bemö-
tande – Ergonomi – Matlagning 1

Påbyggnadsutbildning 17 veckor inklusive APL – innehåll:
Efter genomgången utbildning kan deltagaren arbeta som 
kock inom restaurang, storkök och butiker.

Moduler: Mat och dryck i kombination – Matlagning 2 – 
Matlagning 3

Serveringsutbildning 11 veckor inklusive APL – innehåll:
Utbildningen ska en fördjupad kunskap så att deltagaren 
kan arbeta med serveringsuppgifter inom à la carte, lunch-
servering och catering.
Dryckeskunskap, varma och kalla drycker t ex grundläg-
gande baristakunskaper och alkoholhantering.
Serveringskunskap, arrangemang, frukost- och bufféserve-
ring och matsalshantverk.

Moduler: Servering 1 – Servering 2 – Servering specialisering
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STARTDATUM 
Deltagaren kan välja att endast genomföra grundutbildning 
vilket då ger kompetens restaurang-köksbiträde. Påbyggnads- 
och serveringsutbildning kräver en slutförd grundutbildning.   

Testmodul 3 veckor – start: 20180514 – 20180601
Grundutbildning 8 veckor inklusive APL – Start: 20180604 
– 20180727. APL planeras efter branschens önskemål och 
matchning efter 4 veckors metodutbildning (grundläggande 
matlagning). Under APL har man teori 1-2 dagar i veckan. 
Påbyggnadsutbildning 18 veckor inklusive 2 veckors 
sommaruppehåll – start: 20180730 – 20181130. APL 
planeras efter branschens önskemål och matchning. Under 
APL har man teori 1-2 dagar i veckan. 
Serveringsutbildning 11 veckor inklusive sommaruppehåll 
– start: 20180730 - 20181012. APL planeras efter 
branschens önskemål och matchning. Under APL teori har 
man 1-2 dagar i veckan. 
Sommaruppehåll vecka 33 och 34 (20180813-20180824) 

UTBILDNINGENS DELAR
Testmodul 3 veckor – innehåll: 
Klargöra, kartlägga och bedöma deltagaren förutsättningar 
för utbildning samt vilken inriktning som passar. Orientering, 
väcka intresse för utbildningen, studiebesök på företag.
Leverantören redovisar resultatet skriftligt till arbetsförmed-
lare med rekommendationer om fortsatt väg för deltagaren 


