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HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET 
 
Här lär du dig grunderna för en karriär inom hotell-, konferens- och turismbranschen.  

Allt från service och bemötande till marknadsföring, entreprenörskap och kurser inom 

företagsekonomi. Utbildningen är internationell och hela världen kan bli din 

arbetsplats. 

 
INNEHÅLL 
Under din utbildning kommer du att få arrangera olika event, festivaler och andra aktiviteter. Du får lära 

dig om människors behov i olika situationer, traditioner och kulturer samt om hållbar utveckling. Service 

och bemötande är centrala delar i utbildningen. Du kommer även att utveckla dina kunskaper i 

kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.  

 

APL – LÄRLING 

Din APL (arbetsplatsförlagda lärande) kan ge dig värdefulla erfarenheter och insyn i branschen som du 

har valt. Även ge dig goda kontakter som kan leda till arbete. Du kan ha möjlighet att göra din APL både 

i Sverige och utomlands.  

Alla våra elever på Hotell- och turismprogrammet blir lärlingar från årskurs 2. Det innebär att halva 

tiden av din utbildning i åk2 och 3 sker ute på företag.  

 

EFTER UTBILDNINGEN 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta i en rad olika yrken där service och kund- och gästkontakt står i 

fokus. Bland annat jobb som reseledare, guide, receptionist eller konferensvärd kan passa dig då. 

 

 

På vår hemsida kan du läsa mer:  

www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 

  
Programmet kan ge dig grund-
läggande högskolebehörighet! 

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet


 

 
PROGRAMSTRUKTUR  
 

Gymnasiegemensamt, 600 p 
Engelska 5, 100 p 
Historia 1a1, 50 p 
Idrott och hälsa 1, 100 p 
Matematik 1a, 100 p 
Naturkunskap 1a1, 50 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1a1, 50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p 
 
Programgemensamt, 800 p 
Engelska 6, 100 p 
Entreprenörskap, 100 p 
Logi, 100 p 
Konferens och evenemang, 100 p 
Service och bemötande 1, 100 p 
Besöksnäringen, 100 p 
Resmål och resväg, 100 p 
Hållbar turism, 100 p 
 
Programfördjupning*, 800 p 
Frukost och bufféservering, 100 p 
Service och bemötande 2, 100 p 
Reception 1, 100 p 
Konferens 1, 100 p 
Entreprenörskap och företagande, 100 p 
Marknadsföring och försäljning, 100 p 
Aktiviteter och upplevelser, 100 p 
Guide och reseledare, 100 p 

 
Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 

 

 
Totalt: 2500 p 

 
 
* Vissa kurser inom programfördjupningen kan komma att bytas ut. 

 Du som vill välja NIU, 
Nationella idrottsutbildningar 

 
Kurser i individuella valet utgår och ersätts 
med kurser från ämnet specialidrott. 
Kontakta din SYV om ev. utökat program! 

 


