
DET HÄR LÄR DU DIG 
PÅ PROGRAMMET
Du får möjlighet att lära dig mat-
lagning, bakning och  servering 
samt om hur man hanterar livs-
medel och hur man arbetar i 
olika typer av kök, hotell och 
livsmedelsbutiker. På program-
met får du också kunskaper om 
hygien, näringslära, specialkost 
och alkoholservering. 

SÅ ÄR PROGRAMMET UPPLAGT
Gymnasiegemensamma ämnen
På de nationella programmen 
finns ämnen som alla ska stu-
dera. De kallas för gymnasie-
särskolegemensamma ämnen. 
De är engelska, estetisk verk-
samhet, historia, idrott och häl-
sa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskun-
skap och svenska eller svenska 
som andraspråk.

Programgemensamma ämnen
Programmet har yrkesämnen eller 
karaktärsämnen som kallas för 
programgemensamma ämnen. 
Alla elever på  programmet ska 
läsa de här ämnena som är ba-
geri och konditori, hotell, livs-
medels- och näringskunskap, 
måltids och branschkunskap 
samt service och bemötande.

Programfördjupning
Du läser även fler ämnen som 
ger dig mer kunskaper inom 
det område du valt. De ämnena 
kallas för programfördjupning. 

Individuellt val
Du gör också ett individuellt val. 
Du får själv välja några ämnen 
som inte hör till programmet 
men som alla elever på skolan 
kan läsa.
Betyg
Du får betyg när en kurs är av-
slutad. Läraren ska bedöma 
dina kunskaper och jämföra 
dem med kraven som finns för 
betygsstegen A, C och E.
Gymnasiesärskolearbete
För att visa att du är väl förbe-
redd för de arbetsuppgifter du 
lärt dig gör du ett gymnasie-
särskolearbete. Detta gör du i 
slutet av din utbildning.

Gymnasiesärskolebevis
När du lämnar gymnasiesärsko-
lan efter fyra år får du ett gym-
nasiesärskolebevis som visar 
vilka kunskaper och erfarenhet-
er du har. 
APL - arbetsplatsförlagt lärande
Du tränar på och använder de 
kunskaper du får på program-
met på en arbetsplats. 
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“Hotell, restaurang 
och bageri är ett bra 
program att gå på om
man är intresserad av 

att laga mat och baka.“
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POÄNGPLAN 2019

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI

Kursnamn (Poäng) Årskurs 1 - 4

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 1 (100p)

Estetisk verksamhet (100p)

Historia 1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (200p)

Matematik 1 (100p)

Naturkunskap 1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)  

Samhällskunskap 1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (200p)

Programgemensamma karaktärsämnen

Bageri och konditorikunskap (100p)

Hotell (100p)

Livsmedel- och näringskunskap (100p)

Måltids- och branschkunskap (200p)

Service och bemötande 1 (100p)

Programfördjupningar (700p)

Bageri 1

Digital kompetens (100p)

Frukost- och bufféservering 1 (100p)

Hem- och konsumentkunskap (100p)

Mat och butik 1 (100p)

Matlagning 1 (100p)

Matlagning 2 (100p)

Gymnasiesärskolearbete (100p)
Individuellt val (200p)

19 - 23 veckor APL
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