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Kockutbildning
Utbildningen ger yrkeskunskaper vilket motsvarar
gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram samt
förbereder för arbete inom yrkesområdet eller fortsatta studier.
Den omfattar totalt 1 300 poäng. Utbildningen kommer också
att ge en introduktion till att starta eget företag.
Kurser
Hygien
Matlagning 1
Bageri 1
Styckning 1
Entreprenörskap
Matlagning 2
Matlagning 3
Matlagning 4
Specialkost
Service och bemötande 1

HYGHYG0
MALMAL01
BAGBAG01
STCSTY01
ENTENR0
MALMAL02
MALMAL03
MALMAL04
MALSPE0
SEVSEV01
Totalt:

100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng
200 poäng
100 poäng
100 poäng
1300 poäng

Om intresse finns kan du som studerande välja att byta ut
några av kurserna för att få en utbildning som är mer inriktad
mot butikskocksyrket. Detta kommuniceras med ansvarig
lärare när utbildningen startat.
Valbara kurser
För dig som har behov av extra stöd i yrkessvenska eller
behöver repetera dina matematikkunskaper kommer dessa
kurser erbjudas som orienteringskurser.
Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. En kopia på ditt grundskoleoch/eller gymnasiebetyg skall bifogas ansökan.

Örebro kommun
Centrum för vuxenutbildning
orebro.se/yrkesvux

Arbetssätt och arbetsformer
Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. En
del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande
på en arbetsplats med handledare och en del genomförs på
skolan, till viss del tillsammans med skolans gymnasieelever.
I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska
övningar och studierna bedrivs i grupp och enskilt.
Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov,
önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett
stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.
Utbildningstid
Utbildningen börjar 5 september 2016 och slutar 9 juni 2017,
sammanlagt 40 utbildningsveckor.
Ansökan
Sista ansökningsdag för utbildningen är måndagen den 30 maj
2016.
Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledarna på
Vägledningscenter, Drottninggatan 3 i Örebro där det också
upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt
grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas
ansökan.
Ansökan lämnas eller skickas till:
Vägledningscenter, Box 32120, 701 35 Örebro
Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.
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Validering
Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller
studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper.
Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper
och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats.
Du får dina kunskaper identifierade, värderade och
dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller
betyg i gymnasiekurserna.
För planering av validering, kontakta studie- och
yrkesvägledare på Vägledningscenter.
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter,
Drottninggatan 3 i Örebro, 019-21 10 00.
Läs mer på orebro.se/vagledningscenter.
Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Vid ansökan kontaktar du en studie- och yrkesvägledare och
tillsammans upprättar ni en individuell studieplan.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till vårt studieplan på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankid, i annat fall
beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga in
på deras hemsida.

Örebro kommun
Centrum för vuxenutbildning
orebro.se/yrkesvux

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren
Virginska gymnasiet
Besöksadress: Fabriksgatan 52
Postadress: Box 31180, 701 35 Örebro
E-post: virginskagymnasiet@orebro.se
Telefon: 019-21 66 61
Kontaktperson: Dan Wahlgren, 019-21 66 62,
dan.wahlgren@orebro.se
orebro.se/virginskagymnasiet
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