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MEDELLÖN FÖR EN 

RESEGUIDE:

28 600 kr

PER MÅNAD (SCB)

MEDELLÖ
N FÖR EN

HOTELLRECEPTIO
NIST:

27 200 kr

PER M
ÅNAD (S

CB)

Är du en naturlig ledare och beredd att 
möta världen? 
Tycker du om resor? Är du nyfiken på andra kulturer 
och traditioner? Kan du hålla många bollar i luften? 
Då kan det här vara utbildningen för dig. Du kan 
bli den som ger resenärer och kunder upplevelser 
för livet!

Yrkesgymnasiet: Hotell- och turismprogrammet (HT)

PROGRAMMET I KORTHET

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som reseguide eller hotell receptionist 
direkt efter din utbildning.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Du får kunskap om resmål, resvägar, marknadsföring och 
försäljning. Din förmåga att samverka och kommunicera med 
andra är något som du ofta får öva.

UTBILDNINGSRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till ett annat land  
för att jämföra dina kunskaper mot en internationell marknad.  
Hur fungerar rese- och turismnäringen i det landet?

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

INRIKTNINGAR
• Hotell- och turismnäring

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 
(totalt 200 poäng) som kurser i ditt 
individuella val så får du grund-
läggande behörighet till högskolan.200 p

100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

Hos oss kan 
du bli

• 

• 

HOTELLRECEPTIONIST

RESEGUIDE

Ett internationellt yrke för dig som gillar att 
träffa nya människor
Läs om varför Selihom Sisay gillar Hotell- och turismprogrammet på 
Yrkesgymnasiet, varför APL är så bra samt för vem programmet 
egentligen passar. 

Vad får ni göra på ditt program? 
– Vi får till exempel lära oss om hotellyrkets olika delar, som reception, 
housekeeping, frukost, lunch och konferens. 

Vad är det som gör skolan bra? 
– Att hälften av tiden sker på en arbetsplats och hälften på skolan. 
Jag gillar att vara på APL (praktik) mer än att sitta i skolan. 

Hur är det att vara på APL?
– Du får en handledare utifrån vilken avdelningen du är på. 
I reception följer du till exempel med receptionisten som visar hur 
arbetsdagarna ser ut och hur yrket fungerar. 

Är det svårt att vara på APL? 
– Nej, bara du har någon som visar hur du ska göra är det enkelt. 

För vem passar ditt program? 
– Programmet passar de som gillar att träffa människor från hela världen. 
Det är ett väldigt socialt yrke där du får prata med många olika gäster.

Kort om Selihom
Namn: Selihom Sisay

Program: Hotell- och turismprogrammet
Intressen: Umgås med vänner och familj

Vill göra efter gymnasiet: Jobba som receptionist
Framtidsdröm: Flygvärdinna

”Programmet passar de som gillar att träffa 
människor från hela världen. Det är ett väldigt 

socialt yrke där du får prata med många olika gäster.” 
SELIHOM SISAY


