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Välkommen till Härnösands gymnasium

Restaurang- och  
livsmedelsprogrammet
För dig som gillar mat och människor

Anna Feldt och Anitra Ngoensuwan tycker att restaurang- och livsmedelsprogrammet är en 
rolig utbildning. Här blir eleverna som ett team när de jobbar tillsammans i köket.

Inriktningar
• Matlagning och
servering

Exempel på  
karaktärsämnen
• Matlagning
• Servering
• Drycker
• Service och bemötande
• Entreprenörskap

Samordnare
Lars Bergman
• 0611-34 85 02
• lars.bergman@

harnosand.se

Sociala medier
• Facebook: Restaurang- 
 skolan Härnösand
• Instagram: restaurang-  
 skolanharnosand



 I ett nytt och modernt kök på Härnösands gym-
nasium håller restaurang- och livsmedelspro-
grammet till. Här får eleverna lära sig kock-  

och serveringsyrket. De driver sin egen restaurang, 
Restaurang Castor, som är öppen för allmänheten. 

Restaurangbranschen är full av möjligheter. Efter 
utbildningen kan du arbeta på olika typer av restau-
ranger över hela världen. Behovet av arbetskraft är 
stort, så du kan få jobb direkt efter studenten. 

– Det är skitkul. En spännande upplevelse. Jag
rekommenderar det här programmet till hundra 
 procent. Om du gillar att arbeta praktiskt och röra 
på dig, och så klart att laga mat så tycker jag att du 
ska söka hit, säger Carl Taube.

Närproducerade råvaror och hållbar utveckling ge-
nomsyrar hela utbildningen. Teamwork är också en 
viktig del och du blir som ett lag tillsammans med 
din klass. Du får arbeta kreativt och du får chans att 
driva ditt eget UF-företag.

– Vi samarbetar mycket och lär oss nya saker,
det är kul att jobba ihop med andra, säger Jiraporn 
Yaichuk.

Hon inspireras av att se andra laga mat och är 
nyfiken på att lära sig mer själv. 

– Och så är det lätt att hitta jobb eller öppna eget
i den här branschen, säger hon.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en yr-
kesutbildning som, om du vill, är högskoleförbere-
dande. På programmet kombineras teori och prak-
tik, både i skolan och ute på arbetsplatser. Du får 
minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning där 
du knyter värdefulla branschkontakter.

– Jag gillar tempot i köket, du jobbar under tids-
press och efter ett tag får du till ett flyt. Du får rutin 
och lär dig hur det ska vara, det är kul. Det kändes 
svårt i början och jag tänkte; hur ska det gå? Men du 
behöver inte vara orolig, du lär dig så länge du har 
intresse, säger Carl.

Carl har alltid tyckt om att laga mat och prova 
nya recept. Han tycker också om att arbeta med 
 händerna, därför valde han restaurang- och livs-

medelsprogrammet.
– Dessutom är det lätt att få extrajobb, säger han.
Carl har jobbat extra inom restaurangbranschen 

nästan hela gymnasietiden och vill gärna fortsätta 
jobba inom yrket efter studenten.

– Det är beroendeframkallande, riktigt roligt.
Utbildningen ger dig kunskap om hur du skapar 

en helhetsupplevelse för gästen. Exempel på kurser 
är: mat och dryck i kombination, matsalshantverk, 
styckning, bakning och barteknik.

Anitra Ngoensuwan drömmer om att arbeta i 
restaurangen på fartyget Royal Ca-ribbean. För att 
få erfarenheter att söka dit i fram-tiden vill hon 
börja jobba direkt efter gymnasiet,  helst i Norge.

Jiraporn vill också jobba direkt och lära sig nya 
saker och nya kulturer. I framtiden vill hon gärna 
öppna eget.

– Jag vill starta ett kattcafé där kunderna kan
komma och fika med katter. Det är jättepopulärt  
i Japan men finns inte här i Sverige än, berättar hon.

– Det här är en rolig utbildning om du gillar mat.
Här lär du dig många saker och har kul, fortsätter 
Jiraporn.

– Dessutom har vi underbara lärare, tillägger Carl.

Anitra Ngoensuwan, Carl Taube och Anna Feldt trivs i köket, 
här har de ett nytt och modernt restaurangkök.

Överblick över kursplanen


