STARTAR I
JANUARI 2021
60 VECKOR
KLIPPAN

Yrkesvux

Kock

- för dig med annat modersmål än svenska
Som kock arbetar du tillsammans med dina kollegor i ett kök där du lagar mat. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta i ett storkök, till exempel en lunchrestaurang, skolmatsal,
personalmatsal eller sjukhuskök.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

4 januari 2021
60 veckor
20 november 2020

Utbildningsort
Klippan
Storgaran 9
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i
din hemkommun.

Förkunskaper
Godkänt betyg från SFI C eller motsvarande.
Du måste visa ett godkänt hälsointyg för
arbete i kök innan utbildningen startar.
Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte skickas till de
som blir aktuella för utbildningen.

Kock

- för dig med annat modersmål än svenska
Du får en bred praktisk och teoretisk kunskap om matlagning, hushållsmaskiner och råvaror för att kunna
utföra de arbetsuppgifterna som kan förekomma i ett storkök.
På de flesta ställen arbetar man dagtid, men ibland har man schemalagda arbetstider med kvälls- och
helgarbete, och man bör kunna arbeta obekväma arbetstider.
God grundfysik krävs. Arbetet innebär mycket stående och en del tunga lyft
En attraktiv utbildning i en bransch där det finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Utbildningen är kostnadsfri, men det tillkommer
kostnader för kläder och litteratur som du själv får
betala.
Kurskod
Kursnamn
Poäng
MALMAL00S Matlagning specialisering............. 100
HYGHYG0 Hygienkunskap............................. 100
LIVLIV01
Livsmedels och näringskunskap.. 100
SEVSEV01 Service och bemötande............... 100
BAGBAG01 Bageri 1........................................ 100
MALMAL01 Matlagningskunskap 1................. 100
MALMAL02 Matlagningskunskap 2................. 200
MALMAL03 Matlagningskunskap 3................. 200
MALSPE0 Specialkoster................................ 100
KGYORI11F Yrkessvenska............................... 200

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL).
Då följer du en handledares arbetstider.
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker jobb.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Ta med dig ditt betyg från SFI C och ett personbevis för studier. Personbevis kan du beställa på
Skatteverket.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt............................................................... 1300
Kursen ”Matlagning specialisering” är inriktad mot
vegetarisk kost.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva Nohage, studie- och yrkesvägledare
0435-283 55
komvux@klippan.se
www.klippan.se/vuxenutbildningen

