
På Hotell- och turism programmet 
får du en variation mellan 
 teoretiska och praktiska uppgifter. 
I utbildningen ingår studiebesök 
både nära skolan och längre iväg. 
Du får möta olika kulturer och lära 
dig mer om vad världen har att 
 erbjuda.

I en växande bransch ger utbild-
ningen dig goda möjligheter till att 
få jobb både i Sverige och utom-
lands. Genom olika evenemang får 
du många sociala kontakter. Därför 
är det bra om du tycker om att träffa 
människor. 

Det gemensamma för ämnena på 
Hotell- och turismprogrammet är 
service och bemötande.  Som elev 
hos oss kommer du få lära dig att 

planera och genomföra olika eve-
nemang som invigningar, Kan-galan 
och framtidsmässan.  Du får vara 
med och skapa egna evenemang till-
sammans med dina  klasskompisar. 

Hos oss får du tillsammans med klas-
sen planera och genomföra  studie-
resor. Vi har tillexempel varit i Mal-
mö, Ullared, Stockholm, Göteborg 
och Kristianstad. På HT får du även 
starta ditt egna företag genom Ung 
företagsamhet. Vi jobbar också med 
hållbart resande och ekoturism.

På HT kan du enkelt välja till  Svenska 
2 och 3 för att få grundläggande be-
hörighet. Det finns även stora möj-
ligheter att jobba direkt efter gym-
nasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På HT kan du 
göra APL både i Sverige och utom-
lands.
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HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
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“Jag har tagit studenten! Jag har fått flera 

jobberbjudanden under mina 3 år både i 

Sverige och utomlands på grund av min ut-

bildning. Min utbildning ger mig möjlighet 

att hitta jobb över hela världen!”

Ipek Mol

Kontakt HT 
Programsamordnare 
Jenny Andersson 
jenny.andersson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/HT 
facebook.com/htvagga

Inriktningar HT
 
I årskurs 1 får du möjlighet att 
läsa både hotell- och turismäm-
nen, för att sedan i årskurs 2 
välja den inriktning du är mest 
intresserad av.

-> Hotell och konferens  
Ger dig kunskaper inom hotell, 
konferens och evenemang. 
Du kan jobba runt om i värl-
den som; Receptionist och 
exempelvis ta emot kändisar. 
Konferens värd och jobba med 
exempelvis  galor och bröllop. 
Som Hotellchef eller varför inte 
starta ett eget hotell? Vi ger dig 
kunskaperna för att driva ett 
eget företag!

-> Turism och resor
Ger dig kunskaper så att du kan 
jobba runt om i världen som 
 Reseledare och Guide, hos en 
Researrangör flyg / buss / båt. 
Som Resebokare på en reseby-
rå, som Turistinformatör på en 
turistbyrå, som Aktivitetsledare 
på hotell , Aktivitets-planerare 
till företag, som Researrangör 
eller starta ett eget företag. 

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.



Vägga Gymnasieskola
KARLSHAMNS KOMMUN
Väggavägen 2
374 81 Karlshamn 
0454-57 40 00
väggagymnasieskola.se

HT PPOÄNGPLAN 2020

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
HT20

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:

Exempel på fördjupningskurser för båda  inriktningarna
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

190812

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

läggande behörighet 
till högskola och 

universitet.

H

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


