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Utbildningen passar dig som tycker om att 
laga och servera mat, möta människor, ta ansvar 
och samarbeta. Det är en serviceinriktad utbildning 
där du måste träna dig i att ha tålamod och bemöta 
andra människor på ett trevligt och korrekt sätt. 
Det är också mycket viktigt att du lär dig att arbeta 
hygieniskt, kan visa upp ett välvårdat yttre och  
använda ett vårdat språk. En stor del av karaktärs-
kurserna är förlagda till 

Lindeskolans utbildningsrestaurang Kulinaren. 
Redan i åk 1 läser du förutom gymnasiegemen-
samma ämnen många av de kurser som finns inom 
de programgemensamma ämnena. 

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, 
APL,  är mycket viktig för att knyta ihop teori och 
praktik.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en ingång till en fantastisk bransch som befinner sig i  
ständig utveckling och där de som arbetar i branschen får möjligheten att utvecklas i samma takt. 
Oavsett om du brinner för matlagning eller restauranglivet. Karriärmöjligheterna är i det närmaste 
oändliga och slutar inte vid självklara yrken som kock eller servitör– de innefattar allt från kallskänka 
till restaurangchef. Och branschen växer så det knakar – både i Sverige och internationellt. Var man än 
befinner sig i världen finns det jobb.

Inriktning
Restaurang- och livsmedelsprogrammet på  
Lindeskolan erbjuder dig inriktningen  
Kök och servering. 
 
 

I åk 2 läser du kurserna matlagningskunskap, mat 
och dryck i kombination samt serveringskunskap. 
I åk 3 utvecklas och fördjupas dina kunskaper om 
måltiden som helhet inom matlagning, servering, 
service, kommunikation och entreprenörskap. 
 

Efter studenten
Detta är bara några av yrken och arbetsområden 
efter utbildningen, och du har hela världen som 
arbetsmarknad:
    • kock
    • kallskänka
    • serveringspersonal
    • restaurangchef
    • catering

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Göran Borglund
 goran.borglund@lindesberg.se
Växel: 0581-810 00
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Gymnasiegemensamma  
kurser
Engelska 5  100 p 
Engelska 6* 100 p 
Historia 1a:1  50 p 
Idrott och hälsa 1  100 p 
Matematik 1  100 p 
Naturkunskap 1a:1  50 p 
Religionskunskap 1  50 p 
Samhällskunskap 1a:1  50 p 
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1 100 p  
Svenska 2 el. Svenska som andraspråk 2* 100 p 
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3* 100 p 
 
*Högskolespåret. Kan väljas bort alternativt 
  läsas som individuellt val och programfördjupning.  
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Programgemensamma  
karaktärskurser
Hygien 100 p
Livsmedels- och näringskunskap 1 100 p
Branschkunskap inom restaurang 
och livsmedel  100 p
Service och bemötande  100 p

Gymnasiearbete 100 p 
Individuellt val  200 p

Inriktning
Kök och servering

Matlagning 1  100 p
Mat och dryck i kombination  100 p
Livsmedels- och näringskunskap 2 100 p
Servering 1  100 p 
Service och bemötande 2 100 p

Programfördjupning
Kök/kockar

Matlagning 2 200 p
Matlagning 3 200 p
Matlagning 4 200 p

Matsal/servis

Servering 2 200 p
Barteknik 100 p
Drycker 100 p
Arrangemang 100 p
Matsalshantverk 100 p

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår 
programfördjupning i ämnet specialidrott med 200 p.

Idrottscollege 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet går att kom-
binera med studier på idrottscollege för satsningar på 
din idrott. För antagning till idrottscollege se separata  
informationsblad för respektive idrott. 

Om du vill läsa Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
i kombination med idrottscollege och samtidigt läsa 
in högskolebehörigheten så finns färdiga upplägg att 
välja mellan.
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