
I köket är det full aktivitet. Några lagar mat, 
andra bakar. Varje dag öppnar restaurang 
Gjutaren vid Lindengymnasiet. Salladsbaren 
ska vara fräsch, flera varmrätter ska vara 
klara, drycker, tallrikar och bestick i ordning.

På Lindengymnasiet förbereder, tillagar och 
serverar du mat varje vardag. Det är skarpt 
läge dagligen och utbildningen skulle inte 
kunna vara närmare verkligheten.

Under gymnasietiden är du med och 
arrangerar olika evenemang, till exempel 
gourmet- eller pubkväll. Du planerar, 
budgeterar och beräknar råvaror samt 
tillagar och serverar.

Alla yrkeslärare på programmet har 
branscherfarenhet. Våra lokaler är utrustade 
med tillagningskök, beredningskök och ett 
kök där vi bakar.

 ”Det är en bred yrkesutbildning. Eleverna 
tillbringar många timmar i köket och lagar 
mat på riktigt. De arbetar med allt: servering, 
kassa, bakning och matlagning”, säger läraren 
Mikko.

Programmet kan ge både yrkesexamen och 
grundläggande högskolebehörighet. Vill du 
fördjupa dig i kurser inom restaurang och 
livsmedel finns även den möjligheten.

Kök och servering 
Vår inriktning kök och servering förbereder 
dig praktiskt och teoretiskt för att exempelvis 
arbeta som kock eller med servering.

Många tidigare elever arbetar som dietister, 
kostrådgivare samt inom livsmedelsindustrin 
och livsmedelshandeln. 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 
I årskurs två blir du tilldelad en praktikplats 
av dina lärare. I årskurs tre har du möjlighet 
att påverka var du vill göra din APL. Praktiken 
ger ofta möjlighet till extrajobb på kvällar, 
helger och lov. Våra elever har varit i hela 
Sverige och ibland utomlands, på allt ifrån 
små caféer till stora restauranger. 

Finns på:
Lindengymnasiet

För mer information 
Webb: lindengymnasiet.se 
Facebook: lindengymnasiet
Instagram: lindengymnasiet

Kontakt 
Adress: Kungsgatan 4 
Telefon: 0150-577 01 
Mail: lindengymnasiet@
katrineholm.se 
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Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

För dig som vill arbeta med mat och dryck i en bransch
med stora framtidsmöjligheter. Du utvecklar bland annat
din förmåga att möta kunder och ge service. 

Katrineholms gymnasieskolor


