HT
HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Vill du:
•
•

•

jobba och träffa människor från hela
världen, med olika kulturer?
göra människor glada, och få dem att
gå iväg med ett leende på läpparna
efter mötet med dig?
lära dig ännu mer om serviceyrket
och bli ännu mer social?

Då är detta programmet för dig!
Här blir du väl förberedd för arbete inom hotell- och
turismbranschen direkt efter gymnasiet.
DET HÄR LÄR DU DIG PÅ PROGRAMMET
Du lär dig både teoretiskt och praktiskt om värdskap,
service och bemötande, kommunikation,
marknadsföring, företagande, språk, hållbar turism
samt aktiviteter och upplevelser.
På Hotell- och turismprogrammet lär du dig även
planering, organisation, ekonomi, människors olika
behov, traditioner och förväntningar på service och
bemötande samt om hållbar utveckling inom turism.
Vi ger dig även förståelse för social samverkan vid
guidning och upplevelser, och kulturella förhållande
både i Sverige och i andra länder.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!
@hotellochturism

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
På Hotell- och turismprogrammet har du minst 15
veckor av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Det betyder att du totalt är ute i minst 75 dagar.
Det är ett viktigt inslag i utbildningen, där du får
kontakter och erfarenheter. Det ger också möjlighet
att prova olika yrkesområden, t ex frukost,
reception, konferens, event och aktiviteter. Många
gånger leder APL och uppdragen till att du kan få
arbete redan under första året på gymnasiet.
Det finns möjlighet att göra APL utomlands. Vi
samarbetar med oliak företag inom branschen i
Budapest, Ungern.
JOBBA ELLER PLUGGA VIDARE - DITT VAL!
Hotell- och turismprogrammet ger en yrkesexamen
som gör det möjligt att börja arbeta direkt efter
gymnasiet, eller att läsa vidare på yrkeshögskola.
Du har också möjlighet att under din gymnasietid
läsa till kurser så som svenska 2 och svenska 3
för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.
Matematik 1 och engelska 6 finns redan med i
ditt grundschema.
Det här är några exempel på yrkesutgångar efter
Hotell- och turismprogrammet:
•
•
•
•
•

Aktivitets- och eventvärd
Konferensvärd
Mötes-, event- och gruppbokning
Receptionist
Våningsservice

Självklart har du stora möjligheter att klättra vidare
upp i karriären!

SAMVERKAN MED FÖRETAG
HT har ett nära samarbete med branschen. Så här
beskriver Smålands Turism och Placebrander vårt
samarbete:
”Vi på Smålands Turism tillsammans med Visit
Sweden är glada och tacksamma för det fina
samarbetet med eleverna och lärare från
hotell- och turismprogrammet under Swedish
Workshop 2016. Att vi fick hjälp av en hel klass som
värdar var en förutsättning för att eventet skulle bli
så lyckat! Vi är gärna öppna för fler samarbeten
framöver.”
Hanna Glans, projektledare Smålands Turism
”Att ha många engagerade och duktiga värdar i
samband med ett stort evenemang är ovärderligt
och det har varit väldigt inspirerande att samarbeta
med elever från Hotell- och turismprogrammet. Det
är också fantastiskt roligt att se den glöd era lärare
har och vi uppskattar den smidiga kontakten oss
emellan. Fler broar mellan utbildning och näringsliv
behöver byggas och som företagare i Jönköping blir
jag stolt över den här typen av samarbete.
Vi från Placebrander hoppas på fler liknande
samarbeten i framtiden!”
Helena Nordström, VD Placebrander

HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BESÖKA OSS?
Varmt välkommen att höra av dig!
Madeleine Lindqvist, SYV, Tfn 036 – 10 62 86
Annika Nordgren, tf rektor, Tfn 036 – 10 62 86

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
100 p
Svenska 1/Sv som andraspråk 100 p
Matematik 1 a
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Historia 1 a 1
50 p
Naturkunskap 1 a 1
50 p
Samhällskunskap 1 a 1
50 p
Religionskunskap
50 p

600 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Besöksnäringen
100 p
Engelska 6
100 p
Entreprenörskap
100 p
Konferens och evenemang
100 p
Logi
100 p
Service och bemötande 1
100 p
Resmål och resvägar
100 p
Hållbar turism
100 p

800 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 		
Aktiviteter och upplevelser
100 p
Guide och reseledare
100 p
Drycker och ansvarsfull
alkoholservering
100 p
Konferens 1
100 p
Reception 1
100 p
Servering 1
100 p
Frukost och bufféservering
100 p
Våningsservice 1
100 p

800P

INDIVIDUELLT VAL

200 p

GYMNASIEARBETE			

100 p

Minst 15 VECKOR APL
(arbetsplatsförlagt lärande)
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