Hotell- och turismprogrammet
Om utbildningen
På programmet hotell- och turism lär du dig hur du planerar, organiserar och genomför olika
event, möten och konferenser. Det lägger grunden till arbeten inom turism, så som guide och
reseledare. Du får även kunskaper i reception och bokning, samt service och bemötande.
Efter att ha gått hotell- och turismprogrammet kan du arbeta i reception, eller med konferens,
mässor, evenemang och försäljning, samt inom service- och resebranschen.
Bra att tänka på
Att utbilda sig inom hotell- och turism innebär att jobba med service. I de olika yrkesrollerna
kommer du träffa och arbeta med människor. Det är bra om du är utåtriktad med det krävs
också att du har en vilja att vidareutveckla dina sociala färdigheter.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Skolan erbjuder minst 15 veckors APL. Att vara ute på en arbetsplats ger dig kunskaper i
yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda
bra APL-platser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.
Högskolebehörighet
Högskolebehörighet blir från och med läsåret 23/24 standard för alla yrkesprogram. För mer
information prata med din studie- och yrkesvägledare.

yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen

900 poäng

Engelska 5, 6

200

Historia 1a1

50

Programfördjupning

800 poäng

Värdskap på resmålet

100

Servering 1

100

Idrott och hälsa 1

100

Service och bemötande 2

100

Matematik 1a

100

Frukost och bufféservering

100

Naturkunskap 1a1

50

Reception 1

100

Religionskunskap 1

50

Barteknik

100

Samhällskunskap 1a1

50

Våningsservice 1

100

Drycker och ansv.full alkoholservering

100

Svenska 1, 2, 3 eller

300

Svenska som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen

700 poäng

Entreprenörskap

100

Logi

100

Konferens och evenemang

100

Service och bemötande 1

100

Besöksnäringen

100

Resmål och resvägar

100

Hållbar turism

100

Övriga kurser

300 poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa poäng

2700

Vid frågor om utbildningen:
Sara Bengs, lärare hotell

Emelie Tannfors, Studie- och yrkesvägledare

sara.bengs@skola.uppsala.se
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Sanna Strandqvist, lärare hotell
sanna.strandqvist@skola.uppsala.se
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