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FÖRSLAG   

Datum   

  2022-03-03     

    

   

Ålands landskapsregering 
Utbildnings-och kulturavdelningen 

 

Förslag på upplägg och resursbehov 

Å lands gymnasiums fö rslag till uppla gg öch resursbehöv fö r utbildning inöm re-

staurang- öch cateringbranschen. I enlighet med Å lands landskapsregerings beslut 

nr 27 U2. 

 

Utbildningsanordnare:    

Å lands gymnasium/Å lands yrkesgymnasium 

 

Sysselsättningsfrämjande utbildning:  

Kurs 1 
Introduktion i restaurang- och cateringbranschen 

- Vad är serviceyrket, med köksperspektiv 

Ma lgrupp: Persöner söm a r anma lda söm arbetssö kande pa  ÅMS. 

Tidpunkt: 24.10-18.11.2022 kl.8.00-16.00, 4 veckör 

Åntal: Max 12 deltagare, minst 4  

Plats: Å lands yrkesgymnasium Strandgatan 1 

Ma lsa ttning: Ått deltagarna fa r intröduktiön i restaurang- öch cateringbranschen 

öch serviceyrket.  

Inneha ll:  

- Branschkunskap -Vilka kömpetenser kra vs i ett serviceyrke 

- Service öch kundköntakt 

- Grunder i matlagning 

- Redskaps- öch verktygsla ra 

- Ra varuka nnedöm 

- Natiönella na ringsrekömmendatiöner 

- Vanliga allergier 

- Hygienpass 

- Severingspass 

- Kursen genömfö rs med teöri varvat med praktiskt arbete i skölans restaurang-

kö k 
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- Deltagarna erha ller ett kursintyg efter fullfö ljd kurs. 

 

Kostnader: 12 750 €  
Tilläggsköstnad för råvarör 100 €/deltagare. 

Vid inhiberad kurs faktureras 50 % av den öffererade köstnaden. 

 
 

Kurs 2 
Servering och kassatjänst 

Ma lgrupp: Persöner söm a r anma lda söm arbetssö kande pa  ÅMS. 

Tidpunkt: 21.11- 16.12.2022 kl.9.00–15, 4 veckör 

Åntal: Max 12 deltagare  

Plats: Å lands yrkesgymnasium Strandgatan 1 

Ma lsa ttning: Ått deltagarna fa r grundla ggande kunskaper i servering öch kassa-

tja nst.  

Inneha ll: 

- Branschkunskap  

- Serveringsmetöder 

- Kundbetja ning  

- Kassa- öch fö rsa ljningsteknik 

- Betalningsmedel  

- Årbete i kö k (en vecka i slutet av kursen fa r du la ra dig la ttare ra tter söm tilla-

gas pa  cafe er) 

- Hygienpass 

- Severingspass 

- Kursen genömfö rs med teöri varvat med praktiskt arbete i skölans restaurang-

kö k 

- Deltagarna erha ller ett kursintyg efter fullfö ljd kurs. 

 

Kostnader: 12 750 € 

Tilläggsköstnad för råvarör 100 €/deltagare. 

Vid inhiberad kurs faktureras 50 % av den öffererade köstnaden. 

 

 

 

 


