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Kock som lärling
Nordvästra Skåne är känt för sin matkultur; här värnar
vi om livets goda. Att arbeta med mat är stimulerande
och kräver både kunskap, kreativitet och kapacitet. I vår
unika lärlingsutbildning har de bästa köken i nordvästra
Skåne öppnat sina dörrar för att ge dig möjligheten att
gå en ettårig grundutbildning till kock. En dag i veckan
ägnas åt teori i skolan i Höganäs, resterande tid ligger

poäng

Kurser

LIVLIV01
Livsmedels- och näringskunskap 1..... 100
HYGHYG0 Hygien....................................... 100
MALMAL01 Matlagning 1.............................. 100
MALMAL02 Matlagning 2.............................. 200
MALMAL03 Matlagning 3.............................. 200
MALMAL04 Matlagning 4.............................. 200
MALSPE0
Matlagning- specialkost.............. 100
Orienteringskurs (för dig som saknar betyg i
svenska som andra språk eller motsvarande)..... 100
Totalt

....................................... 1100/1000 p

på praktiskt lärande hos någon av våra samverkande
krögare. Även storkök kan erbjudas för den som så
önskar. Arbetsmarknaden för kockar är för närvarande
mycket god, även internationellt. Tänk på att jobbet kan
medföra obekväma arbetstider, stress och tunga lyft.
För den som behöver utveckla språket ägnas en dag i
veckan åt svenska.

Start
Start:
Längd:
Sommaruppehåll:
Sista ansökan:

5 februari 2018
46 veckor
v.27-31
5 januari 2018

Utbildningsort
Höganäs och den ort där din lärlingsplats finns.
Förkunskaper
Grundskola eller minst godkänt betyg i Sfi D.
Informationsmöte
Ett Informationsmöte hålls onsdagen den 13
december kl. 17.00 i Kunskapsforums lokaler i
hörnet väg 111/Långarödsvägen i Höganäs. Du
får då träffa representanter från branschen och
skolan som ger mer information om utbildningen.
Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigande, se CSN:s
hemsida: www.csn.se . Du står själv för kurslitteraturen och kostnader för obligatoriskt hälsointyg.
Skyddskläder och annan utrustning får du låna.
Ansökan
Ansökan lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Du måste vara behörig sökande vid
ansökningstillfället.
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång.

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

Vill du vera mer? Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Pia Petersson
Telefon: 042-33 78 27
Webbsida: www.hoganas.se/kunskapsforum
E-mail: pia.petersson@hoganas.se

