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Kock eller Bagare / Konditor
Vill du bli Kock eller Bagare/Konditor, är det här ett program för dig. 
Vi startade restaurang- och livsmedelsprogrammet på Vackstanäsgymnasiet höst- 
terminen 2011 efter önskemål från branschen i vår region. Här liksom i hela landet rå-
der stor brist på yrkesskickliga kockar, bagare och konditorer. Vi erbjuder ett nära och 
välfungerande samarbete med engagerade handledare på arbetsplatserna där du skall 
göra din APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Tillsammans garanterar vi att du får en yrkesut-
bildning som gör dig anställningsbar – under förutsättning att du själv är nyfiken, be-
redd att kavla upp ärmarna och lära dig att arbeta i den höga takt som branschen kräver.  

”Jag valde det här programmet för jag älskar att laga mat.  Lärlingsutbildning tycker jag 
är bra för man får se hur det är att jobba som kock på riktigt. Man får också bra kontak-
ter vilket gör det mycket enklare att få sommar- och extra jobb. Nu i trean har jag haft 
praktik på Restaurang Frantzén som har två stjärnor i guide Michelin och blev utsedd 
till 12:e bästa restaurangen i världen.  Det har varit otroligt lärorikt, intressant och ro-
ligt att få göra praktik hos dem.  Framtidsdrömmen  är att  jobba på stjärnrestauranger.”
                 Jimmy Nilsson, Kock år 3 

”Jag valde den här utbildningen eftersom  jag var lite skoltrött  men ändå ville skaffa mig 
ett yrke. Mer än halva skoltiden har varit praktik på olika bagerier och konditorier och 
det har gett mig  massor av erfarenhet av hur det är att jobba som konditor på riktigt.  
Min senaste praktik var på konditori  Genuin i Järna där de bara jobbar med ekologiska 
råvaror och produkter. Jag var också med dem till Chokladmässan i Älvsjö vilket var 
både roligt och lärorikt. Ute på praktikplatserna har jag lärt känna många nya trevliga 
människor och fått många bra kontakter.  Är man engagerad så är man garanterad jobb 
efter studenten.”
       Caroline Nordlander, Bageri och konditori år 3       

INOM RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
KOCK: STUDIEVÄGSKOD: RLKOK0L-VAC BAGARE/KONDITOR: STUDIEVÄGSKOD RLBAG0L-VAC

 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng  Poäng 

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

 Programgemensamma 400 poäng    

 Hygien 100  
 Livsmedels - och näringskunskap 1 100 
 Branschkunskap 100  
 Service och bemötande 1 100  

 Inriktning 300 poäng kock eller bagare/konditor Kock  Bagare  
 
 Livsmedels- och näringskunskap 2 100 100 
 Servering 1 100
 Matlagning 1 100  
 Bageri 1  100 
 Konditori 1  100 
 

 Programfördjupning 900 poäng kock eller bagare/konditor Kock  Bagare  

 Matlagning 2 200  
 Matlagning 3 200  
 Matlagning 4 200  
 Specialkoster 100 100 
 Mat och dryck i kombination 100  
 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100 100 
 Bageri 2  200 
 Bageri 3  100 
 Konditori 2  200 
        Konditori 3  100 
 Choklad och konfektyr  100  

 Gymnasiearbete 100 poäng 100 100 

 Individuellt val 200 poäng    kock eller bagare/konditor          Kock         Bagare        

 Entreprenörskap 100 100 
 Engelska 6 100 100 
 Svenska 2 100 100 
 Svenska 3  100 100 
 Matlagning specialisering 100  
 Idrott & Hälsa 2 100 100  
 Bageri 1 100  
 Servering 2 200  
 Fotografisk bild  100 100 
 Bageri 4  100 
 Konditori 4  100 
 Bageri specialisering  100 
 Konditori specialisering  100 
 
 Fullständigt gymnasieprogram 2500 2500 



151 66 Södertälje
08-522 980 00
www.vackstanas.se

KOM HIT MED BUSS ELLER BO PÅ INTERNATET
Vackstanäsgymnasiet ligger vid sjön Vällingen 8 km från Södertälje och lika långt
från Nykvarn. De flesta elever reser hit med buss som kommer från Södertälje
till skolan fyra gånger om dagen, precis lagom till de olika lektionernas start- och
sluttid. Nykvarnsbussen passar dagens första och sista lektion och är anpassad
efter tågtrafiken på Mälardalsbanan. Elever som kommer långtifrån bor på vårt
internat. Vi har ungefär 200 elever varav en tredjedel bor på skolan. 

FRISTÅENDE SKOLA UTAN VINSTINTRESSEN
Vackstanäsgymnasiet är ett fristående gymnasium med riksintag. Vi delar inte ut
vinst och är politiskt och religiöst obundna. Skolan får ersättning av hem-
kommunerna för de elever vi tar emot och alla pengar går direkt in i verksamheten.
Vackstanäsgymnasiet är också medlemmar i Idéburna skolors riksförbund. Skolan
har funnits i 100 år, med gymnasium sedan 1993. Alla våra fast anställda lärare har 
pedagogisk högskoleexamen.

OM SKOLAN SKOLAN ÄR ÖPPEN TILL 22.00
Vi har ett 2 km långt elljusspår samt en modern idrottshall med gym och
dansstudio. Alla skolans lokaler är öppna till klockan 22.00 på vardagarna, så att
elever kan stanna kvar och arbeta med symaskiner, datorer, gymmet mm. Detta
utnyttjas mycket, främst av våra boende elever. Här finns också möjligheter att
fiska, paddla kanot eller ströva i naturen. Måndag till torsdag har också alla 
skolans elever tillgång till studiestöd under kvällstid tillsammans med 
universitetsutbildad personal. 

HELA DAGAR NÄSTAN HELT UTAN HÅLTIMMAR
Helhet och sammanhang är viktigt för oss. Vi arbetar därför med långa 
sammanhängande arbetspass, där kurserna vävs ihop till en större helhet. 
Arbetsdagen är 08.45-15.40 tisdag-torsdag. På måndagar börjar de flesta elever 
10.00 och på fredagar slutar de flesta 14.00 för att våra långväga elever ska kunna 
ta sig hit och hem i rimlig tid. Textileleverna ordnar modevisningar i bland annat 
Södertälje och Stockholm. Vi kopplar undervisningen till verkligheten för att ge 
djupare kunskap och erfarenhet.

GRATIS, VÄLLAGAD LUNCH
Vi serverar alltid en gratis, hemlagad lunch i vår egen restaurang. 
För internatelever ingår även frukost, middag och kvällsmål.

- TEXTIL DESIGN
- IDROTTSPROGRAMMET
- GYMNASIAL TRÄDGÅRDSMÄSTARE
- KOCK ELLER BAGARE/KONDITOR

SOM INTE DELAR UT VINST


