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Att arbeta med mat är en bransch som ständigt är i förändring. Det är ett kre-

ativt och roligt arbete som kräver både kunskap och hantverksskicklighet. 

Det finns ett behov av utbildade kockar inom både offentliga och privata restauranger. Denna 

utbildning vänder sig till dig som har ett stort intresse och brinner för mat. Hos oss kommer 

du att få en omfattande utbildning som ger dig en bred praktisk och teoretisk kunskap inom 

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 gourmet-restauranger, kvarterskrogar, hotellre-

stauranger, fartyg och inom kommunala kök. Det praktiska arbetet i ett kök sker ofta under 

tidspress och därför är det 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 på att ge dig grundläggande kunskaper samt förutsätt-

ningarna du behöver för att få ett arbete inom restaurang eller storkök.  

Teori varvas med praktik under hela utbildningens gång. Både på skolan och på praktiken så 

kommer du att tas omhand av yrkeskunniga handledare som ansvarar för ditt lärande och din 

yrkesmässiga utveckling. 

Skolan säkerställer att du får kunskaper och färdigheter enligt utbildningens mål. Samtal 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 

50.v varav 24.v är praktik ute på olika arbetsplatser. Utbildningen är på 1000 gymnasiepoäng 

vilket kommer att ge dig ett certifikat som utbildad kock. 

Studiestöd 

Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står för eventuellt kursmaterial samt kost-

nader för obligatoriskt hälsointyg. 

Fråga oss 

Programansvarig lärare: Johan Svensson, 072-143 84 12 

Studie- och yrkesvägledare: Ann-Kristin Lindgren, 070-221 63 80 

Rektor: Helena Hellström, 072-505 94 74 
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