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Inriktningar 

• Hotell och konferens
• Turism och resor

Är du intresserad av att arbeta med 
människor, service och försäljning eller hotell 
och konferens? Hotell- och turismprogram-
met är ett yrkesprogram, där du efter din 
examen har de kunskaper som krävs för att 
arbeta inom hotell, konferens och turismnä-
ringen. Redan första terminen i åk1 får du 
praktisera, för att få en bild av branschen och 
yrket. Vi kommer också att ge möjlighet till 
praktik utomlands med hjälp av våra samar-
betspartners i Spanien. Efter utbildningen  
kan du även välja att studera vidare på yrkes-
högskolan eller på högskola.  
 
Yrkesprogrammet som ger dig möjlig-
heten att få hela världen som arbetsplats 
– inom en av världens snabbast växande 
branscher – turismnäringen.

Målet med utbildningen är att utveckla kunska-
per om service och bemötande, kommunika-
tion, marknadsföring, försäljning och entre-
prenörskap. Vi har flera samarbeten med hotell 
inom närområdet, under utbildningen gör vi 
flera studiebesök och du får goda möjligheter 
till praktikplatser inom branschen. Detta ökar 
också dina möjligheter till jobb efter gymnasiet. 

På hotell och turismprogrammet hos oss  
får alla elever starta och driva ett eget företag  
i åk 3. 

• Möjlighet till utlands- 
praktik i spanien under 
gymnasietiden.

• Allmän högskolebehörighet 
ingår i programmet.

• Du väljer inriktning  
inför åk 2.

• Driva eget företag i åk 3, 
med organisationen  
Ung Företagsamhet.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
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Programgemensamma karaktärsämnen

Besöksnäringen
Engelska 6
Entreprenörskap
Konferens och evenemang
Logi
Resmål och resvägar
Service och bemötande 1
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Inriktning Hotell och konferens

Konferens 1
Reception 1
Frukost och buffé servering
Våningsservice 1
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Inriktning Turism och resor

Aktiviteter och upplevelser
Hållbar turism
Marknadsföring och försäljning
Reseproduktion och försäljning
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Programfördjupningar
Servering 1
Affärskommunikation
Turismbyråservice eller moderna språk
Personlig försäljning 1
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
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Individuella val 100 100

Gymnasiearbete 100

800 950 950

Poängplan

Med reservation för ändringar.

År 1    År 2     År 3


