Kurs : Yrkessvenska för Köksbiträden med samhällsorientering och matematik
Kurskod : KGYORI1

Syfte
Kursen är en yrkesinriktad orienteringskurs för elever som studerar till köksbiträden och ett
komplement i utbildningen. Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en
möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Denna förmåga innefattar
dels att förstå talad och skriven svenska, dels att formulera sig och samspela med andra i tal
och skrift.
På kursen får eleverna hjälp med karaktärsämnena och styrka sin yrkesroll.
Eleven ges möjlighet att utveckla för yrket nödvändiga matematiska färdigheter.

Centralt innehåll
Begrepp som anknyter till arbetet i kök; hygien, livsmedel, köksredskap, arbetsmoment,
mätning, vägning och menyer.
Planering, utvärdering och omvärdering av sitt och andras arbetssätt.
Arbetsmiljö, säkerhet, ergonomi och friskvård.
Arbetsmarknadens krav och villkor.
Etik och miljö.

MÅL
Muntlig kommunikation – Tala och lyssna
Förstår och använder den terminologi som hör till yrket.
Förstår innehållet i tydligt tal om ett bekant ämne.
Förstår en instruktion på arbetsplatsen, kan instruera och delge andra information.
Kan berätta om arbetet i kök.
Deltar aktivt i samtal om bekanta ämnen som rör samhälle, arbete och fritid.

Skriftlig kommunikation – Läsa och skriva
Läser och förstår en arbetsinstruktion och kan omsätta den i handling.
Läser och förstår enkla, berättande texter.
Läser enkla faktatexter och tidningsartiklar för att förstå och lära.
Skriver meddelanden och korta berättelser om bekanta ämnen.
Avläser, förstår och fyller i tabeller som används i kök.

Språkinlärning, ansvar och hjälpmedel
Prövar olika arbetssätt och strategier för den egna inlärningen.
Utnyttjar köksmiljön och det praktiska köksarbetet för inlärning genom
den konkreta kopplingen mellan ord och handling.
Sätter närliggande studie- och yrkesmål.
Använder sig av olika lässtrategier.
Använder datorer och lexikon.

Kulturella och språkliga jämförelser
Kan jämföra förhållanden i hemlandet med förhållanden i Sverige.
Tema: Högtider, umgängesvanor, vardagsetik och arbetsetik.

Samhällsorientering
Har kunskaper om vardags, samhälls- och arbetsliv i Sverige och känner till sina rättigheter
och skyldigheter.
Läser och förstår vanligt förekommande information om samhället och den information som
rör yrket.
Väljer livsmedel utifrån ett etiskt ställningstagande och medverkar till en hållbar utveckling.
Får strategier för ett aktivt jobbsökande.

Matematik
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra förekommande beräkningar.
Utvecklar rimlighetsbedömning.
Har kunskap om vikt- och volymenheter, samt kan omvandla och använda dem i
beräkningar.
Förstår och använder tal i bråkform, decimalform och procentform.

