
Utbildning 
för arbete 
inom 
restaurang-
storkök 





Ettårig 
utbildning
Under ett läsår



För vem?

För dig som vill arbeta som 

Måltidsbiträde/Kock 

inom Storkök/Restaurang







Man kan arbeta ...

... på skolrestauranger  







... i kök inom   förskola



... i kök på äldreboende

... i sjukhuskök





.. på lunchrestauranger

.. på personalrestauranger
  m m 





Kurser (Steg 1) 

Matlagning 2 200 p
Hygien 100 p
Livsmedels- och 
näringskunskap 100 p
Specialkost 100 p
Totalt 500 p

Alla kurser är nationella gymnasiekurser 
som du hittar på 

skolverkets hemsida



Kurser (Steg 2) 

Matlagning 3 200 p
Matlagning 4 200 p
Matlagning spec 100 p
Storkök/restaurang         

_______
Totalt 500 p

Alla kurser är nationella gymnasiekurser 
som du hittar på 

skolverkets hemsida







Specialkost i praktik 
och teori



Vi börjar med två 
introduktions-

veckor

samt 6 dagar i 

Jenny 
Nyströmsskolans 

kök med lärare





Praktik (Steg 1)

Tre veckor Storkök/Restaurang

Tre veckor Storkök (specialkoster)

ev. önskepraktik Storkök/Restaurang

Teorilektioner på 
Jenny Nyströmsskolan med klassen

Tid för självstudier



Praktik (Steg 1)

Tre veckor Storkök/Restaurang

Tre veckor Storkök (specialkoster)

ev. önskepraktik Storkök/Restaurang

Teorilektioner på 
Jenny Nyströmsskolan med klassen

Tid för självstudier







Praktik (Steg 2)

Fyra olika praktikperioder 

Storkök: omsorg, skola, 
lunchrestaurang, ev önskepraktik

Restaurang: lunchrestaurang, 
a la cartrestaurang

Teorilektioner på skolan med klassen

Tid för självstudier



Praktik (Steg 2)

Fyra olika praktikperioder 

Storkök: omsorg, skola, 
lunchrestaurang, ev önskepraktik

Restaurang: lunchrestaurang, 
a la cartrestaurang

Teorilektioner på skolan med 
klassen
Tid för självstudier





Vill du veta 
vad vi tagit upp på 
teorilektionerna?

Gå in på 
vår hemsida 

Sök: Yrkesvux RL





Tänk på att
...när du pluggar  är det 

heltidsstudier

... det är bra att man kan god 
svenska

... vi använder datorn mycket under 
utbildningen 





Tänk på att
...när du pluggar  är det 

heltidsstudier

... det är bra att man kan god 
svenska

... vi använder datorn mycket under 
utbildningen 





Gilla oss på 
facebook:)

Yrkesvux Storkök 
Kalmar



För dig som 
… behöver träna  extra på
     svenskan
 
… är intresserad av att arbeta 
     i kök

Orienteringskurs





Vi lagar mat tillsammans 
och 

tränar intensivt på svenska
både i köket 

och i klassrummet









Du läser Matlagning 1
  Svenska 

Du gör 
två askultationsveckor 
i storkök och 
restaurang





Du får låna 
läroböcker och 

dator från skolan
men betalar själv 

kläder och resor till 
praktikplats







Start
Kontakta 

Kunskapsnavet










