
Kombinationsutbildning:
MÅLTID & SERVICE  
+ SVENSKA 
1150 poäng + SFI/SVA

Läser du på SFI D eller grundläggande svenska och vill jobba inom restaurang, måltid och 
service är denna utbildning utmärkt för dig.

Du lär dig det grundläggande inom service och matlagning. Du kommer att lära dig hur du 
städar ergonomiskt och säkert och du kommer också att träna på hur man möter och bemöter 
gäster och kunder. Det är en varierad utbildning med teori varvad med praktisk undervisning i 
metodkök och praktik ute på arbetsplatser.

Du ska efter utbildningen kunna ta ansvar för vanliga arbetsuppgifter i ett kök och du kan arbeta 
som måltids- och servicepersonal på skolor, äldreboenden och restauranger.

Du läser svenska på halvtid samtidigt som du läser yrkeskurser på halvtid.

Mer information hittar du på nästa sida. 

Du kan också läsa mer på: BRvux.se

http://www.mark.se/vuxenutbildning
http://www.brvux.se


MÅLTID OCH SERVICE 1150 POÄNG + SFI/SVA

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka.  
Detta är en rekommenderad kombination av kurser.  
Utbildningen anpassas efter individens behov.

KURSER GYMNASIEPOÄNG KURSKOD 

Branschkunskap inom  
restaurang och livsmedel 100 p  MÅTBRC0
Hygien  100 p  HYGHYG01 
Livsmedels- och näringskunskap 1  100 p  LIVLIV01 
Matlagning 1  100 p  MALMAL01
Matlagning 2 200 p MALMAL02 
Service och bemötande 100 p SEVSEV01
Specialkoster  100 p MALSPE0
Rengöringsservice 100 p REGSTA0
Yrkessvenska 150 p KGYORI11F
Studieteknik 100 p KGYORI11B 
SFI/SVA 
Grundutbildning totalt: 1150 p +svenska

Förutsättningar för att klara utbildningen: 
Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C. 
Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. 
Du måste ta med dig utdrag ur belastningsregistret till uppropet.

Studieort: Skene

Studieform: Klassrum och APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Studietakt: 1,5 år, heltidsstudier (sommar- och juluppehåll  
före kommer beroende på när utbildningen börjar).

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt  
kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi: Kontakta CSN (Centrala studiestödsnämnden),  
tel: 0771-276 000 eller csn.se

Betyg: Betygskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A,  
samt ett underkänt steg F.

Utbildningen genomförs av: Vuxenutbildningen i Mark,  
Kunskapens Hus, Skene 

Ansök:  
brvux.se 
boras.alvis.gotit.se/student

Anmälningskod: MAMOS BR

KONTAKTA OSS!

Studie- och  
yrkesvägledning
Sandra Svenningsson 
0320-21 74 05 
vagledningscentrum@mark.se

Telefontider 

Tisdagar 13.00–15.00 
Torsdagar 10.00–12.00

Välkommen med frågor om  
kurser och antagning!

Vuxenutbildningen  
i Mark

Varbergsvägen 6, Skene 
0320-21 75 80 
mark.se/vuxenutbildning

ANSÖK PÅ
BRVUX.SE
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