
Kök- och restaurang  
utbildning i Finspång!



Att arbeta med mat är en bransch som ständigt är i föränd-
ring. Det är ett kreativt och roligt arbete som kräver både 
kunskap och hantverksskicklighet. 
Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom både offentliga och privata restau-
ranger. Denna utbildning vänder sig till dig som har ett stort intresse för mat. Hos oss 
kommer du att få en omfattande utbildning som ger dig en bred praktisk och teoretisk-
kunskap om matlagning för både stora och små kök. 

Yrket
En kock planerar, förbereder och tillagar mat, men även arbetsuppgifter som diskning och 
städning ingår i det vardagliga arbetet. 

Som kock kan man exempelvis arbeta vid gourmetrestauranger, kvarterskrogar, hotellres-
tauranger, skolkök, förskolekök, storkök eller kök ombord på fartyg. Det praktiska arbetet 
i ett kök sker ofta under tidspress och det är därför viktigt att man som kock är stresstålig. 
Kockyrket är ett skapande yrke och som kock bör man därför ha ett stort intresse för mat 
och för att skapa nya maträtter och smaker. 

Utbildningen
Det här är en utbildning som syftar att ge dig de grundläggande kunskaper samt förut-
sättningar du behöver för att få ett arbete inom restaurang eller storkök. 

Den här utbildningen passar dig som vill ta ett stort ansvar för dina egna studier då man 



en dag i veckan har teori på Bergska skolan och resterande tid praktiskt lärande på en 
arbetsplats. 

Där kommer du att tas omhand av en yrkeskunnig handledare som ansvarar för ditt lä-
rande och din yrkesmässiga utveckling. 

Skolan säkerställer att du får kunskaper och färdigheter enligt utbildningens mål. Sam-
tal om och uppföljning av ditt lärande sker kontinuerligt mellan dig din handledare och 
läraren.

Ansökan och behörighet
Utbildningens start: Se vuxenutbildningens webbplats www.finspang.se/vuxenutbildning
Utbildningens längd: 42 veckor
Antal platser: 10-12 
Utbildningsort: Finspång och den ort där din lärlingsplats finns.
Behörighet: Godkänt betyg från grundskola eller motsvarande med lägst godkänt betyg i 
i svenska eller svenska som andra språk från grundskola eller SVA grund krävs. 
Registerutdrag: Registerutdrag från Polisen ska lämnas när du blivit antagen till utbild-
ningen.
Ansökan: Ansökan lämnas till Vuxenutbildningen, Ekmans väg 12, 612 36 Finspång.

Kurser
Utbildningen är på 1000 poäng och de kurser du kommer att läsa är:
Hygien, 100 p
Service och bemötande 1, 100 p
Livsmedel och näringskunskap 1, 100 p
Måltid och bransch, 100 p
Specialkost, 100 p
Matlagning 1, 100 p
Matlagning 2, 200 p
Matlagning 3, 200 p

Studiestöd
Studiemedel: Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står själv för eventuellt 
kursmaterial samt kostnader för obligatoriskt hälsointyg.  

Studieperioder för ansökan till CSN: Första kursstart 22/1 2018, därefter kommer start att 
kunna ske kontinuerligt. När nästa kursstart sker kan du se på vuxenutbildningens webb-
plats, www.finspang.se/vuxenutbildning  
Utrustning: Skyddskläder och annan utrustning får du av skolan.

Fråga oss
Lärare och programansvarig: Monica Karlsson 070-563 46 13
Lärare: Johan Svensson 072-143 84 12 
Studie - och yrkesvägledare: Ann-Kristin Lindgren 070-221 63 80 
Rektor: Rikard Drakenlordh 076-298 16 93



Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region där vi skapar
utveckling och livskvalite genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.

FINSPÅNGS KOMMUN I Bergslagsvägen 13-15 I 612 80 Finspång I Telefon 0122-850 00 I Fax 0122-850 33
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