
RESTAURANG- & LIVSMEDELSPROGRAMMET

BETYDER ALLT

Varannat år åker vi till Sydafrika och då har du chansen att göra

utlands APL - det ger dig en riktigt bra livs- och arbetserfarenhet.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare
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GILLAR DU ATT 
TILLAGA MAT

OCH SKAPA DELI-
KATA BAKVERK?

På Restaurang- & livsmedelsprogrammet 

får du grundläggande kunskaper inom 

restaurang- eller konditori/bageriyrket och 

hos oss får du jobba i moderna kök. 

 

Utbildningen leder till en yrkesexamen 

och ger dig 3 års erfarenhet av experimen-

terande med allt från klassiska rätter till 

streetfood. Du får jobba med choklad och 

baka kakor och bröd skapa tårtor och andra 

bakverk med miljötänk. Du arbetar i lag och 

individuellt med att planera och ta ansvar 

för kvalitet och ekonomi.

 

Genom APL (arbetsplatsförlagt lärande) får 

du möjlighet att testa vingarna på hemmap-

lan eller ute i världen. Vi har ett gott

samarbete med branschen.

 

Som kock, bagare eller konditor utbildas 

du för ett framtidsyrke – matlagning och 

bakning blir allt mer populärt och alla är 

kreativa yrken med goda jobbmöjligheter - 

både nationellt och internationellt.

FÖRSTA ÅRET
Första året lägger vi grunden inom matlag-

ning och bageri. Vi lyfter fram vikten av ett 

gott kundbemötande och lär oss om hygien 

och livsmedlens olika egenskaper. Det här 

året är du också ute på APL i 2 veckor för 

att få mer förståelse för yrket - servicen, 

tempot, flexibilitet och teamwork.

ANDRA ÅRET
Inför år två har du valt inriktning - antingen 

mot Bageri & konditori eller mot Kök & 

servering. Tvåan är också mer inriktad mot 

kunder - du är med och driver en mindre 

lunchrestaurang och sköter försäljning av 

bakverk och bröd. Under det här året har 

du minst 5 veckors APL som du har chans 

att göra i utlandet. Alla tvåor utvecklar och 

driver också egna UF företag (Ung Företag-

samhet) i kursen entreprenörskap.

TREDJE ÅRET
Nu får du möjlighet att leda arbetet i res-

taurangen/bageriet. Med ökat ansvar får du 

och dina klasskamrater mer självständigt 

designa menyer och skapa bakverk och 

bröd till försäljning . Det här arbetet förbe-

reder dig väl inför gymnasiearbetet. Under 

det sista året är du på APL i minst 8 veckor.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 P

Engelska 5, 100 p

Historia 1a1, 50 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1a, 100 p

Naturkunskap 1a1, 50 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Branschkunskap inom restau-

rang och livsmedel, 100 p

Hygien, 100 p

Livsmedels- och näringskun-

skap 1, 100 p

Service och bemötande 1, 

100 p

INRIKTNINGAR 300-600 P

BAGERI & KONDITORI, 300 p

Bageri 1, 100 p

Choklad och konfektyr, 100 p

Konditori 1, 100 p

KÖK OCH SERVERING, 300 p

Matlagning 1, 100 p

Mat och dryck i kombination, 

100 p

Servering 1, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

600-900 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!
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