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”E� gymnasieprogram för dig som satsar på det goda livet med världen som din arbetsplats ”
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Har du e� brinnande intresse för restaurangbranschen?  

Vill du öppna en egen restaurang? Eller arbeta som kock, servitris eller bartender? 

Kanske arbeta på restaurang utomlands? På Björknäsgymnasiet lägger vi grunden för a� du ska lyckas med 

dina planer. Under utbildningen varvas prak�k och teori. Vi har e� proffsigt restaurangkök, 

behöriga och engagerade lärare, mycket utåtriktad verksamhet och dessutom driver vi en välrenommerad 

restaurang. Våra elever är också ute på femton veckors arbetsplatsförlagd utbildning hos våra 

samarbetspartners i hotell- och restaurangbranschen.

Yrkesexamen = ”Jobbgaran�”

Restaurangprogrammet i Boden erbjuder dig yrkeskunskaper och erfarenheter som ger dig mycket stora 

möjligheter a� få arbete e�er avslutad utbildning med yrkesexamen.

Hos oss kan du läsa in grundläggande universitetsbehörighet

E�er avslutad yrkesexamen kan du välja a� läsa vidare på universitet. Vi erbjuder möjlighet �ll allmän 

universitetsbehörighet genom �llval av kurserna Svenska 2 och 3, samt Engelska 6. Möjlighet finns också a� 

välja fler kurser för a� få y�erligare behörighet.

Restaurang Viljan

Du får �llsammans med kunniga lärare och duk�ga elever prova på alla utbildningsmoment i

 ”verkligheten” i vår populära restaurang Viljan som har öppet för allmänheten. 

Vildmarkens Kocktävling

Restaurang- och livsmedelsprogrammet arrangerar varje år Sveriges hä�igaste kocktävling 

för gymnasieelever. E�ersom vår utbildning har en vilt- och kravcer�fierad profil, känns 

det naturligt a� det sam�digt är Sveriges största utomhustävling. Som elev är du med och 

arrangerar tävlingen, sam�digt som du har chans a� tävla mot landets bästa 

gymnasieelever i branschen. Våra elever deltar också ak�vt i andra na�onella matlagningstävlingar.

Referenser

”När vi behöver anställa nya medarbetare rekryterar jag gärna elever som gå� restaurang- och 

livsmedelsprogrammet i Boden, utbildningen håller hög kvalité och elever som gå� där har mycket bra 

yrkeskunskaper som kommer vårt företag �llgodo”

Jan Jäderberg Food & Beverages manager Elite Stadshotellet/Restaurang Tallko�en, Luleå

”Vi anställer gärna personal som har gå� restaurang – och livsmedelsprogrammet i Boden. 

De är välutbildade och kan hela restaurangverksamheten all�från kök, servering och baren, 

de blir otroligt flexibla i en verksamhet som vi har”

Börje Moberg krögare Restaurang Garniz och en Halv trapp upp Luleå

070-598 75 31
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