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Future Kitchen drivs som ett projekt inom ramen för Måltid Sverige och i samverkan med 

Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Skolmatsakademin och Västra Götalandsregionen.  Genom 

Future Kitchen kommer nyanlända ut på praktik i kök, får en inblick i branschen och samtidigt träning 

i svenska. Beroende på vilka färdigheter man har och intresse att börja jobba i branschen kan 

vägarna sen se olika ut i form av utbildning och validering. Under praktitiden är därför 

handledarskapet viktigt och genom Validering Väst genomförs en handledarutbildning i KUB-

modellen; - Kartläggning, Utveckling, Bekräftelse. I utbildningen ingår bland annat modulen ”att 
handleda en nysvensk”. Läs mer om KUB-modellen via länken: http://www.valideringvast.se/goda-

exempel/kub-modellen/  Kick-off för redan utbildade handledare i KUB sker i Vara och utbildning för 

nya handledare sker i två separata grupper, en i Borås och en i Vänersborg.  Välj den ort som passar 

bäst.  

Välkommen med anmälan till Gunilla Eek: gunilla.eek@valideringvast.se  senast 20 februari. Anmäl 

med namn och e-post. För frågor kring utbildningen, kontakta Gunilla Eek via mejl eller på 

telefon 0708-801618. 

Vara, Kommunhuset (anmälan till Gunilla senast 26 januari) 
 Kick-off redan utbildade handledare i KUB torsdag 1 februari kl 13-16 kommunhuset i Vara. 

Information om KUBit och testa verktyget 

 Uppföljningsdag, måndag 16 april kl 13.00-16.00 

Borås, Jobb Borås lokaler, Kärrgatan 4 A i Borås 
 Dag 1, onsdag 28 feb kl 09.00-16.00  

 Dag 2, måndag 12 mars kl 09.00-16.00 

 Uppföljningsdag, onsdag 18 april kl 13.00-16.00 

Vänersborg 
 Dag 1, torsdag 1 mars kl 09.00-16.00. Plats, Residenset vid torget 

 Dag 2, onsdag 14 mars kl 09.00-16.00. Plats, Regionen Hus, Östergatan 1 lokal Visionen 

 Uppföljningsdag, torsdag 19 april kl 13.00-16.00. Plats, Residenset vid torget 

Handledarutbildningen är kostnadsfri för deltagare. Utbildningen sker inom ramen för Validering Västs 

uppdrag. Här kan du läsa mera om KUB-modellen http://www.valideringvast.se/goda-exempel/kub-modellen/ 

En mindre summa komma att tas ut för självkostnad för lunch. Varje grupp kan ha 25 deltagare, projektledning 

förbehåller sig rätten att fördela platser mellan arbetsgivare om det skulle behövas. 
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