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HEJ!
Vuxenutbildningen

Kursutbud 
KOMVUXkunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen

Se webb för 
ansökningstider

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt!
Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål samt har ett intresse för mat och 
dryck.

Utbildningen passar dig som vill gå en kortare utbildning för att sedan arbeta med mat på exempelvis en 
skola eller ett äldreboende. Det är viktigt att du är serviceinriktad och bra på att kommunicera med andra 
människor. För att klara utbildningen behöver du kunna hantera alla typer av livsmedel. Arbetsuppgifterna 
är omväxlande och arbetet ser olika ut beroende på om det är i ett storkök eller i en restaurang. Det kan 
exempelvis vara att ta fram och förbereda mat, servera, duka, städa etc. 

Innehåll
Utbildningen ger dig en grundläggande 
yrkesutbildning som kombineras med 
yrkessvenska. 

Du lär dig grunderna inom hygien, livsmedel, mat-
lagning, servering samt service och bemötande.

Arbetsmarknad
De senaste åren har arbetsmarknaden 
varit god. Restaurangbranschen har haft 
en stark utveckling under flera år och den 

förväntas att fortsätta.

Måltids biträden eller restaurangbiträde kan arbeta 
på många olika arbetsplatser. Exempelvis i storkök, 
sjukhus, skola, äldreomsorg eller på en restau rang.
Det kan också vara arbete på kaféer och små kvar-
terskrogar. 

Yrkesvux med språkstöd är en grundläggande yrkesutbildning i kombination med språkstöd. Det betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som 
du lär dig det svenska språket och läser yrkessvenska.
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Poäng Poäng

Matlagning 1 100 Service och bemötande 100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 Orienteringskurs yrkessvenska 200

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

FÖRKUNSKAPSKRAV
Godkänt betyg i:

SFI C studieväg 3 eller SFI D

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. 

Kostnader för utbildningen: Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studie-
material, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebe-
sök osv. Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

STUDIEPERIODER

3 studieperioder - se hemsida för aktuella datum

Reservation för ändringar i studieperioderna.
Läs mer om utbildningen på hemsidan.


