
 

Restaurang och livsmedel 
 

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens att arbeta med matlagning i 
offentlig eller privat restaurangverksamhet.  

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i 
Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller 
grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. 

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar 
per vecka 

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan två dagar per vecka, två dagar 
per vecka har du APL och en dag per vecka är det självstudier.  

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att 
praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla 
yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som kock och ökar dina chanser 
att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika 
arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa 
resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. För dig som arbetar vid sidan av 
studierna kan APL-perioden inte genomföras på din ordinarie arbetsplats. 

Kursstart/sista ansökningsdag: På vår hemsida – www.moravuxenutbildning.se - hittar du 
information om nästa kursstart samt när din ansökan senast ska vara oss tillhanda. 

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora. 

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi 
rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen. 

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du 
ansöker själv på CSN:s hemsida – www.csn.se  

Ansökan gör du på: https://www.moraantagning.se 
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Kurser som ingår i utbildningen Kurskod Antal poäng 
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0 100 
Hygienkunskap HYGHYG0 100 
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01 100 
Mat och dryck i kombination MACMAT0 100 
Matlagning 1 MALMAL01 100 
Matlagning 2 MALMAL02 200 
Matlagning 3 MALMAL03 200 
Matlagning 4 MALMAL04 200 
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100 
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