
GÖR VÄRLDEN TILL DIN ARBETSPLATS!

Tycker du om att träffa människor? Är du kreativ, ser-
viceinriktad och nyfiken på olika kulturer? Hotell- och 
turismprogrammet ger dig goda framtidsutsikter i en 
snabbt växande internationell bransch.

KREATIVITET, ENTREPRENÖSKAP OCH SERVICE

Här får du en utbildning präglad av kreativitet och 
entreprenörskap i nära samarbete med branschen. 
Teoretiska studier varvas med praktik, studiebesök 
och genomförande av konferenser och events. 

Service och kundens upplevelse är centrala begrepp 
på programmet. Du får träna din förmåga att möta 
människor och kommunicera på olika språk samt ut-
veckla ett yrkesmässigt förhållningssätt till varierande 
servicesituationer.

HOTELL OCH KONFERENS

I årskurs två inriktas utbildningen mot arbete inom 
ett hotells olika avdelningar och inom konferensverk-
samhet, vilket innebär en träning i att bemöta gäster 
och turister och ge bra service. Vi har också valt att 
bredda utbildningen genom att erbjuda fler turism-
kurser.

EXEMPEL PÅ YRKEN

Programmet ger dig de grundläggande kunskaperna 
för att arbeta på hotell, med konferens eller inom 
turismnäringen. Exempel på yrken och arbetsuppgif-
ter efter utbildningen är konferensvärd, receptionist, 
arbete med aktiviteter och evenemang, bokning, för-
säljning och turistinformation. Flera av våra tidigare 
elever arbetar idag som reseledare och inom hotell.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Minst 15 veckor av gymnasietiden kommer att vara 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi kan erbjuda APL 
både i Sverige och utomlands. Till exempel har vi 
mycket gott samarbete med flera hotell på Cypern. 

EFTER GYMNASIET

På programmet kan du genom tillval få grundläggan-
de behörighet till studier på högskola.

Arbetsmarknaden är god. Praktik eller vidareutbild-
ning ökar dina chanser att få jobb inom branschen.  
Du kan få hela världen som din arbetsplats.
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600  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  700  poäng

Besöksnäringen 100
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Konferens och evenemang 100
Logi 100
Resmål och resvägar 100
Service och bemötande 1 100

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
HOTELL OCH KONFERENS 900  poäng

Aktiviteter och upplevelser 100
Frukost och bufféservering 100
Hållbar turism 100
Konferens 1 100
Reception 1 100
Reception 2 100
Rums- och konferensbokning 100
Våningsservice 1 100
Värdskap på resmålet 100

SUMMA  2500  poäng

Hotell- och turismprogrammet
Hotell och konferens

M
ed reservation för förändringar

SAMARBETE

NOSNASGYMNASIET.SE


