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 Ålands landskapsregering 
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Förslag på upplägg och resursbehov 

Ålands gymnasiums förslag till upplägg och resursbehov för utbildning 
inom restaurang- och cateringbranschen, i enlighet med Ålands 
landskapsregerings beslut nr 97 U2. 

Utbildningsanordnare:    

Å lands gymnasium/Å lands yrkesgymnasium 

Sysselsättningsfrämjande utbildning:  

Branschsvenska inför kursen matlagning och köksarbete 

Ma lgrupp: Personer som ska delta i kursen matlagning och ko ksarbete och har 

ett icke-nordiskt spra k som modersma l. 

Tidpunkt: 25–29.10 kl.9.00–15.00 (innan kursen matlagning och ko ksarbete)  

Åntal: Max 12 deltagare  

Plats: Å lands yrkesgymnasium Strandgatan 1 

Ma lsa ttning: Ått deltagarna fa r uto kade kunskaper i yrkessvenska inom omra det 

matlagning och ko k 

Matlagning och köksarbete 

Ma lgrupp: Personer som a r anma lda som arbetsso kande pa  ÅMS. 

Tidpunkt: 1.11–26.11.2021 kl.9.00–15.  

Åntal: Max 12 deltagare  

Plats: Å lands yrkesgymnasium Strandgatan 1 

Ma lsa ttning: Ått deltagarna fa r grundla ggande kunskaper i matlagning och ko ks-

arbete. Deltagarna erbjuds under utbildningen att ta serve-rings- samt hygienpass 

och teori inom dessa omra den. 

Kostnader: 17812 € (inkl. spra kvecka) 

 

Branschsvenska inför kursen servering och kassatjänst 

Ma lgrupp: Personer som ska delta i kursen servering och kassatja nst och har 

ett icke-nordiskt spra k som modersma l. 

Tidpunkt: 7-11.3.2022 kl.9.00–15.00 (innan kursen servering och kassa-tja nst)  

Åntal: Max 12 deltagare  

Plats: Å lands yrkesgymnasium Strandgatan 1 
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Ma lsa ttning: Ått deltagarna fa r uto kade kunskaper i yrkessvenska inom omra -

det servering och kassatja nst. 

Servering och kassatjänst 

Ma lgrupp: Personer som a r anma lda som arbetsso kande pa  ÅMS. 

Tidpunkt:  14.3–8.4.2022 kl.9.00–15 

Åntal: Max 12 deltagare  

Plats: Å lands yrkesgymnasium Strandgatan 1 

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

tja nst . Deltagarna erbjuds under utbildningen att ta serverings- samt hygienpass 

och teori inom dessa omra den. 

Kostnader: 13 498 (inkl. spra kvecka) 

 


