Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL

Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen 600 poäng

Programgemensamma
ämnen 400 poäng

Engelska 5 .........................................100 p
Historia 1a1 .........................................50 p
Idrott och hälsa 1 ............................100 p
Matematik 1a ...................................100 p
Naturkunskap 1a1 ............................50 p
Religionskunskap 1 ..........................50 p
Samhällskunskap 1a1 ......................50 p
Svenska/svenska som
andraspråk 1 .....................................100 p

Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel .....................................100 p
Hygien ...................................................100 p
Livsmedels- och
näringskunskap 1 ..............................100 p
Service och bemötande 1 ..............100 p

Bageri och konditori 300 poäng
Bageri 1 ..................................................100 p
Choklad och konfektyr .....................100 p
Konditori 1 ...........................................100 p

Programfördjupning
900 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande APL

Individuellt val
200 poäng

Bageri och konditori 900 poäng
Bageri 2 ...............................................200 p
Bageri 3 ...............................................100 p
Bageri 4 ...............................................100 p
Konditori 2 .........................................200 p
Konditori 3 .........................................100 p
Matlagning 1 ....................................100 p
Servering 1 ........................................100 p

Utbildningen omfattar minst 15 veckors
APL. Det betyder att delar av kurser genomförs på arbetsplatser. Vi har kontakter med några av Sveriges bästa restauranger och konditorier och ibland även
utomlands. Det ger dig tillfälle att knyta
kontakter och många av programmets
tidigare elever jobbar idag på de arbetsplatser de tidigare praktiserat på. Under
APL följer eleven företagets arbetstider
och är försäkrad.

Det individuella valet är fritt. Du väljer
om du vill fördjupa dig inom din inriktning eller göra något helt annat utifrån
skolans kursutbud. Här har du möjlighet
att välja kurser som ger högskoleförberedande behörighet.

Kök och servering 900 poäng
Bageri 1 ...............................................100 p
Konditori 1 .........................................100 p
Matlagning 2 ....................................200 p
Matlagning 3 ....................................200 p
Matlagning 4 .....................................200 p
Matlagning specialisering.............100 p

Inriktningar
300 poäng

Kök och servering 300 poäng
Matlagning 1 .......................................100 p
Mat och dryck i kombination .........100 p
Servering 1 ...........................................100 p

Gymnasiearbete
100 poäng
Du ska genomföra ett eget gymnasiearbete som ska vara knutet till den inriktning/yrkesutgång du valt. Eleven planerar, genomför och utvärderar utifrån vanligt förekommande arbetsuppgifter inom
valt yrkesområde.
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