HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET är ett

yrkesprogram. Efter examen ska du ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-,
konferens- och turistnäringen. Utbildningen ska
utveckla dina kunskaper om service och
bemötande, vilket är centralt inom branschen.
Vidare ska utbildningen ge dig färdigheter i
kommunikation, marknadsföring, försäljning och
entreprenörskap.
Arbete inom branschen ställer krav på goda
språkkunskaper och kunskaper om resmål och
resvägar. Utbildningen ger dig möjlighet att
utveckla dessa kunskaper. Du lär dig att använda
digitala medier. Vidare utvecklar utbildningen
din förmåga att söka, analysera, kritiskt granska
och värdera information samt informera både
muntligt och skriftligt och med hjälp av olika
medier.
Utbildningen inom hotell och turism ger dig
möjligheter till fördjupade studier i engelska samt
moderna språk.
En del av utbildningen sker genom
arbetsplatsförlagt lärande, APL.
APL bidrar till att utveckla dina yrkeskunskaper
och ger dig stora chanser till att få in en fot på
arbetsmarknaden. Möjlighet till APL utomlands
finns inom ramen för EU-projekt.

Var finns jobben?
Hotell och konferens ger dig fördjupade
kunskaper för arbete med t ex bokning,
receptionsarbete, våningsservice, fritids- och
konferensanläggningar.
Turism och resor ger dig fördjupande
kunskaper för arbete med
t ex guidning, resebyråarbete och andra arbeten
inom turist och besöksnäringen
Programmet ger dig bra möjligheter för arbete i
andra länder.
Examen från programmet kan även leda till
fortsatta studier på yrkeshögskola.
Vad krävs av dig?
Vi tror att du är en person som:
- har en känsla för service och tycker om
att möta människor
- vill utveckla din sociala kompetens
- är fantasifull, kreativ och engagerad
- gillar att arbeta i grupp
- är studiemotiverad
- vill ha ett jobb efter gymnasiet
Kontakta för mer information:
Hannah Brander Lundblad
tel: 070-514 02 77
e-post: hannah.brander@arboga.se
Studie- och yrkesvägledare
telefon: 0589-872 38, 073-765 72 38

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Gymnasiegemensamma ämnen (600 p)
Engelska
Matematik
Engelska 5
100 Matematik 1a

100

Historia
Historia 1a1

50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

50

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

100
100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Serveringskunskap
Frukost och bufféservering

100

Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
Konferens 1

100
100

Aktiviteter och värdskap
Besöksnäringen
Aktiviteter och upplevelser

100
100

Moderna språk
Moderna språk

100

Individuellt val (200 p)
Bild
Musik
Idrott 2

Svenska/svenska som
andraspråk
Svenska/svenska som
andraspråk 1

50

100

50

Programgemensamma ämnen och fördjupningskurser (1600 p)
Engelska
Reception
Engelska 6
100 Logi
Reception 1

Reseproduktion och
marknadsföring
Resmål och resvägar
Marknadsföring och
försäljning
Reseproduktion och
försäljning
Hållbar turism

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Våningsservice
Våningsservice 1

100

100
100
100
100

Svenska 2
Svenska 3

Rekommenderat för Hotell och turismprogrammet
Psykologi 1
Retorik
Geografi 1

Gymnasiearbete (100 p)
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