
BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.

SKIDLÄRARGYMNASIET
Yrkesprogram, riksrekryterande, särskild variant. Inriktning turism 
och resor, skidlärare.   

FÖR DIG SOM …
... vill utvecklas till en duktig skidåkare och ledare. Du älskar skidåkning och vill jobba i en 
trendkänslig och utåtriktad bransch.

OM PROGRAMMET 
Utbildningen är en yrkesutbildning med yrkesutgången skidlärare med inriktning mot 
hotell och turism. (särskild variant). Detta betyder att den är unik i sitt slag i Sverige och 
har riksrektrytering. Under dina tre år kommer du att genomgå av Svenska Skidrådet 
sanktionerade stegutbildningar.

PERSONLIG UTVECKLING
Under utbildningen tränas eleverna i att ta ansvar för gäster, deras utveckling och  
deras säkerhet. Man lär sig att ta eget ansvar för sin personliga utveckling, under-
visning inom skidåkning och att leda grupper i olika aktiviteter. Goda kunskaper och 
färdigheter som skidlärare ger ökad anställningsbarhet, därför läggs stor vikt vid 
färdighetsträning i undervisning, åkning, service och bemötande. 

EFTER GYMNASIET
Du kommer att vara anställningsbar som skidlärare samt inom den breda upplevelse-
industrin, både inom Sverige och utomlands. Dina arbetsuppgifter utöver att arbeta 
som skidlärare kan vara till exempel ansvarig för olika evenemang och konferenser. 
Skidlärargymnasiet är en naturlig inkörsport för dig som vill jobba mot den alpina 
sporten.

För grundläggande behörighet till högskola/universitet behöver du Svenska 2 (100p) 
och Svenska 3 (100p). Vanlig gymnasieansökan genom studie- och yrkesvägledare på 
din skola. Om du blir antagen till programmet har du rätt till inackorderingstillägg från 
din hemkommun.

ANSÖKNINGSKOD: HTTURV0R 

Besök gärna programmets egna hemsidor på: www.skidlarargymnasiet.se och 
www.malung-salensidrottsgymnasium.se

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Mattias Döl, mattias.dol@vduf.se
Heléne Aune, helene.aune@vduf.se
Ulf Olmats, ulf.olmats@vduf.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 010-121 97 09
lotta.kihlstrom@vduf.se

skidlarargymnasiet.se
malung-salensidrottsgymnasium.se



HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
inriktning: turism och resor
Riksrekryterande särskild variant – skidlärarutbildning (alpint)

INRIKTNING TURISM OCH RESOR 400 p
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Hållbar turism 100 p
Marknadsföring och försäljning 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 p
Aktivitetsledarskap 100 p
Aktivitetsledarskap  100 p
Aktivitetsledarskap  100 p
Pedagogiskt ledarskap  100 p
Personlig försäljning  100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a: 1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1a:1    50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1     50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 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 resvägar 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p
Naturguidning 1 100 p
Idrottsledarskap 1 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 500 p


