
Är du intresserad av att möta 
nya kulturer, vara med om 
 unika upplevelser och få en 
 inblick i vad världen har att 
 erbjuda? Vill du gå en utbild-
ning som matchar framtidens 
krav på medarbetare? Då är 
det dig branschen söker! 

HT är ett yrkesprogram där du 
kan välja att studera vidare på 
yrkeshögskola direkt efter gym-
nasiet. Du kan även läsa kurser 
som ger grundläggande behö-
righet för högskolestudier.

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE -APL
Under APL handleds du av några av 
branschens mest  professionella 
yrkesmän/kvinnor samtidigt som 
du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats. Vi har s amar-
beten inom hotell- och turism-
branschen både i Sverige och 
utomlands.

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ HT:
Hotell
Denna inriktning ger kunskap 
inom hotell, konferens och 
 evenemang. Exempel på yr-
kesutgångar är Hotellreception 
och Konferens/event.

Turism
Denna inriktning ger kunskap 
inom turism och resor. Exempel  
på yrkesutgångar är resebo-
kare/reseplanerare, reseguide 
och aktivitetsplanerare.

VEM ÄR DU SOM SÖKER HT?
Det gemensamma för ämnena 
på HT är service och bemötan-
de. Som elev på HT kommer 
du även få lära dig att planera 
och genomföra olika evene-
mang bland annat resemässan 

och KAN-galan och på så sätt få 
många sociala kontakter. Därför 
är det bra om du är utåtriktad 
och tycker om människor. På 
hotell- och turismprogrammet 
så kommer du få träna förmå-
gor som samarbete, självstän-
dighet, initiativförmåga och an-
svarstagande. 
Under dina år hos oss får du 
kontakter och inblick i hotell- 
och turismbranschen. Du får 
även  starta ditt egna företag 
med din egna företagsidé ge-
nom Ung företagsamhet.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
HOTELL- OCH TURISMPROGAMMET
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Det bästa med HT är att man får testa på många nya saker, lära känna sig själv och vad man tycker om att göra. Det är vik-tigt för mig att utbildningen inte bara blir teoretiskt utan att vi också får göra en del 
praktiskt!

Claudia Dahlbom HT16
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HT POÄNGPLAN 2019

HOTELL- OCH TURISMPROGAMMET

Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 700p

Engelska 6 (100p)

Entreprenörskap (100p)

Logi (100p)

Konferens och evenemang (100p)

Service och bemötande (100p)

Besöksnäringen (100p)

Resmål och resvägar (100p)

Inriktningskurser

Inriktning Hotell och konferens; HTHOT, 400p

Frukost och bufféservering (100p) 

Reception 1 (100p) 

Våningsservice 1 (100p) 

Konferens 1 (100p) 

Inriktning Turism och resor; HTTUR, 400p

Aktiviteter och upplevelser (100p) 

Hållbar turism (100p) 

Marknadsföring och försäljning (100p) 

Reseproduktion och försäljning (100p) 

Programfördjupningar, 500p. Exempel:

Evenemang (100p)

Guide och reseledare (100p)

Konferens 2 (100p)

Konferens 3 (100p)

Naturguidning 1 (100p)

Naturguidning 2 (200p)

Personlig försäljning (100p)

Reception 2 (100p)

Reception 3 (100p)

Rums- och konferensbokning (100p)

Telefon- och internetservice (100p)

Turistbyråservice (100p)

Värdskap på resmålet (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
Komplettering för högskolebehörighet (Sv 2 och Sv 3)

APL-veckor 2 veckor 6 veckor 11 veckor

180921

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 

läggande behörighet 
till högskola och 

universitet.


