
Utbildningen finns på

HOTELL- & TURISMPROGRAMMET
Yrkesprogram | 2500 poäng

M
ag

nus Åbergsgym
na

si
et

Då är detta den rätta gymnasieutbildningen för 
dig. Du får den grund du behöver för att anting-
en arbeta direkt efter gymnasiet eller för vidare 
studier. 

VAD LÄR DU DIG HÄR? 
Här får du grundläggande kunskaper inom ho-
tell, konferens, turism och resor. Du lär dig bland  
annat service och bemötande, kommunikation, 
marknadsföring, försäljning och entreprenör-
skap. 

Hotell- och turismprogrammet präglas av bran-
schens internationella karaktär. Språkkunska-
per och förståelse för andra kulturer är viktiga 
inslag, särskilt om du vill arbeta eller studera 
vidare i andra länder. 

HUR JOBBAR VI? 
Hotell- och turismbranschen lever på att gästen 
får ett bra bemötande och en bra upplevelse.  
Därför är det personliga mötet och kundservice 
centrala på hotell- och turismprogrammet. 

Under din tid här kommer du att få minst 15 
veckors Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). 
För dig som vågar och vill finns det möjlighet 
att göra sin APL utomlands. 

Vi deltar ofta på olika mässor och evenemang 
utanför skolan för att din utbildning i hög ut-
sträckning ska vara anpassad till arbetslivet. Du 
får en god insyn i hur det är att arbeta i den här 
spännande och omväxlande branschen och ska-
par kontakter med framtida arbetsgivare. 

Drömmer du om att arbeta med turism-, hotell- eller konferensverksamhet i fram-
tiden? Är du intresserad av språk, resor, service och människor? 



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Besöksnäringen 100 Engelska 6 100

Entreprenörskap 100 Konferens och evenemang 100

Logi 100 Hållbar turism 100

Resmål och resvägar 100 Service och bemötande 1 100

Svenska 2/SvA 2 100 Svenska 3/SvA 3 100
KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Våningsservice 1 100
Frukost - och bufféservering 100

Konferens 1 100
Reception 1 100

HOTELL OCH TURISM

INRIKTNINGMÅG

Marknadsföring och försäljning 100
Personlig försäljning 1 100
Konferens 2 100

Drycker och 
ansvarsfull alkoholhantering 100

Programfördjupning

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Här kan du läsa mer!
magnusabergsgymnasiet.se
Skugga en elev och lär känna oss mer - läs mer om hur du gör på hemsidan.

kunskapsforbundet.se


