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Gymnasial yrkesutbildning | 550 poäng | Ort: Trollhättan- med språkstöd

Restaurangbiträde med språkstöd - För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål, som har ett intresse för mat och 
dryck och som vill arbeta inom storkök eller på restaurang. 

Omfattning
Utbildningen kommer genomföras under en period på 6 månader och där även praktik (arbetsplatsförlagt 
lärande) ingår.

Innehåll
Utbildningen ger dig en grundläggande 
yrkesutbildning som kombineras med 
svenska som andraspråk på grundläggan-

de nivå. 

Du lär dig grunderna inom hy gien, livsmedel, nä-
ringskunskap matlagning, servering samt service 
och bemötande.

Arbetsmarknad
Måltids biträden eller köksbiträden kan 
arbeta på många olika arbetsplatser. Ofta 
jobbar man i ett storkök på ett sjukhus, en 

skola, inom äldreomsorgen eller på en restau rang 
men det kan också vara arbete på kaféer och små 
kvarterskrogar. 

Arbetsupp gifter inom yrket kan till exempel vara att 
ta fram och förbereda mat, servera, duka, städa etc. 
De senaste åren har arbetsmarknaden varit god. 
Restaurangbranschen har haft en stark utveckling 
under flera år och den förväntas att fortsätta.

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. 
Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.
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KURSER

Poäng Poäng

Matlagning 1 100 Service och bemötande 1 100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 Svenska som andraspråk grund (delkurs 1-4) 200

Orienteringskurs 50

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll.

Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studie-
material, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från 
praktikplatsen (APL). 

Utbildningen berättigar till studiestöd. 
Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Förkunskapskrav
Klar med SFI D alternativt klar med SFI C i spår 3. 

Studieperiod
Studieperiod 1

2022-01-17 - 2022-06-03

Reservation för ändringar i studieperioderna
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. 
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
I ditt antagningsbesked hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 


