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Bartender

Utbildningsanordnare 

Utbildningsform

Taktik 

Distans

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i 
svenska grund/
svenska som 
andraspråk grund 
eller motsvarande 
kunskaper samt 
bedömas ha 
förutsättningar att 
kunna tillgodogöra 
dig utbildningen.  

Bar- och 
restaurang-
branschen är en 
stor och snabbt 
växande bransch 
som alltid 
kommer att vara 
i behov av ny 
och utbildad 
personal. 



Bartender

Utbildningens längd
Utbildningen Restaurang och livsmedel - 
Bartender omfattar 700 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser heltid, 20 poäng i veckan, tar det 
cirka 35 veckor att läsa utbildningen.

Passar utbildningen mig? 
För att trivas i yrket kan bra egenskaper 
vara att man är utåtriktad samt har ett 
stort intresse för service. Efter avslutad 
utbildning kan du arbeta på alla typer av 
restauranger eller krogar där barservering 
förekommer.

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå.

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.  
Vissa kostnader står du själv för. Det gäller 
bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar 
Bar- och restaurangbranschen är en stor 
och snabbt växande bransch som alltid 
kommer att vara i behov av ny och 
utbildad personal.

Bartendern serverar drycker på 
restauranger, hotell, nattklubbar eller 
pubar. I bartenderyrket kommer du ha 
kontinuerliga kundkontakter, så ett 
intresse för bra service är såklart viktigt. 
En bartender arbetar även med uppgifter 
som städning och förberedelser av 
barmiljön, ex att torka bord, förbereda 
med glas och tillreda garnering till 
drinkar och mycket mer.

Oavsett om du är nybörjare och genuint 
intresserad av drycker, eller självlärd 
bartender, så kommer utbildningen ge 
dig kunskaper och färdigheter för en 
framtida karriär bakom baren.

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider. APL är 
obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats.
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