
Vägen till köket
Möjligheter efter Future Kitchen



Restaurang och storhushåll – en bransch i stort behov av 
personer som kan och vill

• Nästan 2000 lediga platser hittills i år i Sverige. Nästan 500 i vårt område (Göteborg 
är inte med)

• Skolköken behöver duktiga skolmåltidsbiträden

• Västkusten har många turister som vill äta mat och det är svårt att hitta duktiga 
kockar. Bra att kunna flera språk. Fler kinesiska turister i Bohuslän

• Utbildning behövs för att få ett varaktigt arbete



Du vill jobba inom yrkesområdet och har goda 
yrkeskunskaper men behöver betyg och träna 
yrkessvenska

SFI eventuellt i kombination 
med Yrkes- & 

studiemotiverande insats/ 
etableringskurs

Validering

Yrkessvenska A – inför 
praktik/anställning

Yrkessvenska B 
i anställning

Berätta för 
Arbets-
förmedlingen  



Du vill jobba inom yrkesområdet men behöver träna mer 
på yrkessvenska och få yrkeskompetens

SFI eventuellt i 
kombination med Yrkes-
och studiemotiverande 

insats eller 
Etableringskurs

Yrkessvenska A

Restaurangutbildning 
med Yrkessvenska B

Yrkessvenska B i 
samband med 

anställning

Berätta för 
Arbets-
förmedlingen  



Du har intresse för yrkesområdet och vill starta eget

SFI eller

yrkessvenska A

Validering av 
yrkeskompetens

Starta eget 
utbildning 
genom Af 

eller Projekt
Starta egen 
restaurang

Konsulttjänst för 
bedömning av 
affärsplan

Berätta för 
Arbets-
förmedlingen  



Validering

Validering 

• Har du erfarenhet av ett yrke men inga betyg?
• Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. 

Tillbaka

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Validera-din-kompetens


Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad
utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal.

Det finns restaurangutbildning  både på Arbetsförmedlingen och som vuxenutbildning i kommunen.
Berätta för en handläggare på Arbetsförmedlingen att du deltagit i Future kitchen och 
att du gärna vill fortsätta utbilda dig inom yrket. Tillsammans kan ni komma överens om den bästa vägen för dig.

AUB – en överblick



Restaurangutbildningens upplägg innehåll

Studiebesök

Test och 
kartläggning

Restaurang 
Grund

Servering Kock/ Kallkök Bageri Konditori Arbete i bar

Endast 
tillgänglig på 
avtalade orter

Tillbaka



Starta eget - Utbildningens mål

• Du får grundläggande kunskaper om hur du startar 
eget

• Du får pröva din affärsidé

• Du får möjlighet att skaffa den kompetens som 
krävs för att kunna starta eget och verka som 
företagare

• Du får möjlighet att utveckla din egen affärsidé till en 
skriftlig affärsplan

Tillbaka


