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Småskalig livsmedelsförädling
med entreprenörskap
200 Yh-poäng – Folkuniversitetet i Kristianstad
Brinner du för mathantverk? Vill du ta tillvara dina egna produkter? Vill du lära dig
hur det går till att göra korv, ost eller röka fisk? Nu finns äntligen en ettårig yrkeshögskoleutbildning för dig. Utbildningen startar för första gången i Kristianstad till
hösten. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat Skånes
livsmedelsakademi, Smaka på Skåne, Smakplats Skåne, entreprenörer och mathantverkare.
Yrkesroller

Utbildningens innehåll

Utbildningen är anpassad efter de arbetsuppgifter som Efter utbildningen kan du arbeta som egenföretaen småskalig mathantverkare behöver för att starta
gare med inriktning på småskaligt mathantverk eller
eller vidareutveckla den egna verksamheten inom mat- livsmedelsförädling, eller som anställd hos en redan
hantverk. Kurserna Mathantverk och Entreprenörskap etablerad mathantverkare.
löper som den röda tråden genom hela utbildningen.
Kurserna är indelade efter säsong då råvarorna är som
Mer information och anmälan
bäst. Alla läser samtliga delar av mathantverkskurSista ansökningsdatum: 2012-06-15
sen, grönsaker, drycker, kött, bageri, fisk och mejeri,
Utbildningsstart: 2012-08-27
för att få en större förståelse för de olika delarna av
Omfattning: 200 Yh-poäng
hantverket och hur olika produkter skapas och hur de
Antal platser: 20
fungerar tillsammans.
Entreprenörskursen hjälper dig att skapa, eller förAntal veckor LIA: 7
bättra, din affärsplan och hur du ska kommunicera
Plats Folkuniversitetet Kristianstad,
med befintliga och blivande kunder.
Föreningsgatan 1
Kontakt: Ulrika Gleisner, 046-19 77 04

Lärande i arbete (LIA)

Under utbildningens 40 veckor är du ute på LIA, lärande i arbete, sju veckor. Då är du ute hos en mathantverkare som redan är aktiv inom ditt specialområde.

e-post: yh.lund@folkuniversitetet.se
Behörighetskrav: Genomgången gymnasieskola eller
motsvarande, samt minst tre års arbetslivserfarenhet
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Egenföretagare inom småskalg livsmedelsförädling
eller som anställd på ett småskaligt livsmedelsföretag.

Läs mer om utbildningen och ansök på: www.folkuniversitetet.se/yh
Kunskap förändrar.
Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag.
Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
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