
Service och kreativitet

Om du är kreativ, serviceinriktad och älskar att laga 
mat och träffa människor, då är det här utbildningen 
för dig. Du får goda framtidsutsikter i en internatio-
nell bransch med världen som arbetsfält.

MatLaGNiNG och ServeriNG

I skolan får du arbeta med matlagning och servering. 
Måltiden som helhet är central i utbildningen. Du får 
erfarenhet av kommunikation och service och lär dig 
att bemöta kunder. Du får kunskaper om planering, 
organisation, ekonomi och företagande och du för-
djupar dina kunskaper i att kombinera mat och dryck. 

I vår restaurang får du träna dina praktiska färdighe-
ter. Du påverkar själv din utbildning genom olika val 
av kurser och därmed också dina möjligheter till sti-
mulerande jobb efter gymnasiet.

arbetSpLatSförLaGt LäraNde/apL

Under din gymnasietid har du minst 15 veckors ar-
betsplatsförlagt lärande (APL). Vi kan erbjuda dig APL 
både i Sverige och i vissa fall utomlands och det ger 
dig kunskaper, erfarenhet och kontakter för framti-
den.

yrkeSexaMeN

Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan leda till 
en yrkesexamen. Det innebär att du efter avslutad ut-
bildning är väl förberedd för arbete och ett fortsatt 
lärande inom branschen. 

efter GyMNaSiet

Utbildningen ger dig möjlighet att få grundläggande 
behörighet till högskolan. Du får grundläggande kun-
skaper för att arbeta eller starta eget inom restau-
rang- och livsmedelsbranschen. 

Arbetsmarknaden är god, framförallt i städer och på 
turistorter. Praktik eller vidareutbildning ökar dina 
chanser att få jobb inom branschen. Restaurangar-
bete innebär ofta kvälls- och helgjobb.

exeMpeL på yrkeN

Bartender

Hovmästare

Kallskänka

Kock

Servitris/servitör

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering
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RLKOK



GyMNaSieGeMeNSaMMa äMNeN  600  poäng
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1  100

proGraMGeMeNSaMMa karaktärSäMNeN  400  poäng
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
Hygien 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Service och bemötande 1 100

övriGt 300  poäng
Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

iNriktNiNG
kök och ServeriNG 1200  poäng

Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Matlagning 1 100
Mat och dryck i kombination 100
Servering 1 100

MatLaGNiNG
Matlagning 2  200
Matlagning 3  200
Matlagning 4  200
Specialkoster  100

ServeriNG

Arrangemang  100
Barteknik  100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering  100
Matsalshantverk  100
Servering 2  200
Service och bemötande 2  100

SuMMa  2500  poäng

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

M
ed reservation för förändringar

SaMarbete
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