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Hospitality – Mat, Möten och Människor 

Utbildningen är till för dig som vill arbeta med människor och har servicevilja och intresse för 
turism. Den syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar inom en 
fantastisk näring under ständig utveckling och med goda karriärmöjligheter. Du möter många 
människor, jobbar praktiskt och får grundläggande branschkunskap. Oavsett om du har tidigare 
erfarenhet från branschen eller om du vill prova på något nytt, passar denna utbildning dig. 

Lärlingsutbildningen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetens-
krav som branschen ställer på blivande personal. Utbildningen kan också inspirera och ge behörig-
het till vidare studier. Efter slutförd utbildning får du ett dokument som visar vilka kurser du har 
slutfört, samt betyg på de olika kurserna och en bilaga som tydligt redogör för ditt yrkeskunnande. 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 
 

 

   Huvudämnen       850 poäng  

Orienteringskurs   50 p KGYORKI11D                

Service och bemötande 1 100 p SEVSEV01                      

Aktiviteter och upplevelser 100 p AKTAKT0 

Servering 1 100 p SERSER01 

Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 p DRYDRC0 

Hygien 100 p HYGHYG0 

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 p MÅTBRC0 

Entreprenörskap   100 p ENTENR0 

Profilering 100 p KGYORKI11C 

Summa poäng 850 p  
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Utbildningens mål  
Utbildningen syftar till att ge dig ett snabbspår ut i näringen. Lärandet grundar sig på teoretiska 
moment i kombination med praktik som syftar till att utveckla yrkes- och branscherfarenheter.  
Din utbildning och din praktik kommer att planeras utifrån dina individuella förkunskaper och 
intressen. Genom praktiken får du kontakter som gör det lättare att nå anställning. 
 

Utbildningen omfattar bland annat följande: 

• Förmåga att bemöta och hantera gäster och kunder i olika servicesituationer samt förmåga att 
kommunicera och samverka med kollegor och gäster. 

• Kunskaper om aktiviteten som mervärde för att förhöja deltagarens upplevelse av 
arrangemang eller vistelse. 

• Förmåga i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter för olika målgrupper. 

• Kunskaper i kassaarbete och kassahantering. 

• Kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse och alla dess delar som mat, dryck, bröd, 
servering  
och service. 

• Kunskaper om kalla och varma drycker, deras råvaror, tillverkning samt användningsområden. 

• Färdigheter i att arbeta med uppdukning, gästbemötande, försäljning i restaurangmatsal. 

• Färdigheter i olika serveringsmetoder för vin, öl och måltidsdrycker samt kunskaper om  
ansvarsfull alkoholhantering. 

• Kunskaper om lagar och bestämmelser om betydelsen av hygien, arbetsmiljö och säkerhet. 

 

  

 

Utbildningens omfattning 40 veckor 

Utbildningens plats På Campus Laholm 30%  -  På företag i branschen 70% 

Antal platser Baseras på antal medverkande företag 

Behörighet Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska 

som andraspråk 

Sista ansökningsdatum 2020 – 08 – 21  

Urvalsprocess Matchning: vecka 37 och 38 - Antagningsbesked: vecka 39 

Kursstart 2020 – 09 – 28 

Ansökan till Vägledningscentrum, Skottegränd 3, 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 265 00 

e-post: vagledningscentrum@laholm.se 


