
KOCKUTBILDNING  

Yrkesutbildning för vuxna med möjlighet till påbyggnad 

Kockutbildning bas 

Yrkesutbildning med kurser från restaurang– och 

livsmedelsprogrammet. För arbete med matlagning i 

offentlig eller privat restaurangverksamhet. Utbildning-

en ger en bred grundläggande kompetens för arbete 

med kalla och varma rätter i såväl stora som små kök. 

Behovet av kunskaper för att komponera en välsma-

kande måltid anpassad efter olika målgrupper blir allt 

större.  

Kockutbildning påbyggnad 

Kockutbildning med påbyggnad motsvarar yrkesut-

gången kock på gymnasial nivå. Du läser en tredje 

termin där du fördjupar dina matlagningskunskaper 

ytterligare.  

Förkunskapskrav 

Grundskola och minst betyg E eller Godkänt i kurserna 

svenska/svenska som andra språk eller motsvarande. 

Har du yrkeserfarenhet från köks- eller livsmedels-

branschen är det en merit. 

Utbildningsanordnare, utbildningsort 

Komvux, Hässleholm 

Utbildningstid 

43 veckor  kockutbildning bas 

63 veckor kockutbildning med påbyggnad 

Antal platser 

16 stycken 

Studieekonomi 

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur och 

arbetsskor betalas av den studerande. 

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. 

Ansökan 

Du gör din ansökan tillsammans med studie– och 

yrkesvägledare i din hemkommun. 

Nästa kursstart: 9 augusti 2021 

Ansök innan 1 juni 2021 
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KOCKUTBILDNING  

Kursutbud 

Kursinnehåll 

Livsmedels– och näringskunskap 1  100 p 

Hygien      100 p 

Branschkunskap inom 

restaurang och livsmedel    100 p 

Specialkoster     100 p 

Matlagning 1     100 p 

Matlagning 2     200 p 

Matlagning 3     200 p. 

 

Påbyggnad 

Mat och dryck i kombination                           100 p  

Servering 1                                                     100 p  

Matlagning 4                                                   200 p  

Service och bemötande                                  100 p  

 

APL  

I utbildningen ingår 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, 

APL. Det innebär att en del av utbildningen sker hos en 

arbetsgivare, där du får använda dina nya kunskaper och 

lära dig saker på plats. 

Du ges möjlighet att prova på två olika sorters verksam-

heter under utbildningstiden. 
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Kontakt 

Har du frågor kring utbildningen, kontakta: 

Ann-Sofie Säbom, studie– och yrkesvägledare 

tel 0734-25 36 87 

e-post: ann-sofie.sabom@hassleholm.se 

Anna  Bjerkebo, ansvarig lärare kockutbildning                                                                              

tel: 0734-25 37 05 

E-post: anna.bjerkebo@hassleholm.se 

 
 


