
Hotell- och turismprogrammet
Lockas du av resor, språk, hotell, service och kultur? Är du utåtriktad, positiv och har  
lätt för att samarbeta? Då är hotell- och turismprogrammet något för dig. 

Under din studietid kommer du få kunskaper i bland annat marknadsföring samt service och 
bemötande. Du får driva företag under ett år genom Ung företagverksamhet. Språk är viktigt 
inom branschen, därför läser du engelska 6 med möjlighet att läsa fler språk inom  Västerås 
stads gymnasieskolor. Under ditt tredje år kan du få möjlighet att göra APL, arbetsplatsförlagt 
lärande i Europa.

Du kommer under dina år få lära dig om ett hotells olika avdelningar och aktiviteter.  
Du tränar dig i service och bemötande. Du får även lära dig att organisera och  planera  
 evenemang och få kunskaper om turistinformation, planering av resor och aktiviteter.   
Under din APL-tid är du på hotell, konferensanläggning eller andra företag kopplade till 
turistnäringen. Vi samar betar med de bästa inom branschen för att din APL ska bli så värde-
full som  möjligt. Det ger dig praktiska erfarenheter och kontakter. De flesta av våra elever har 
jobb på  avslutningsdagen.

Branschen erbjuder jobb i hela Sverige och världen. Du kan jobba som frukostvärd, guide, 
receptionist, eventmanager, konferensvärd, reseledare, mässkonsult med mera.
. 



Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2* 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* 100

Programgemensamma kurser 
Besöksnäringen 100
Entreprenörskap 100
Konferens och evenemang 100
Logi 100
Hållbar turism 100
Resmål och resvägar 100
Service och bemötande 1 100

Programfördjupningskurser
Aktiviteter och uppleverser 100
Guide och reseledare 100
Entreprenörskap och företagande 100
Reception 1 100
Marknadsföring och försäljning 100
Frukost och bufféservering 100
Servering 1 100

Övrigt gemensamt     
Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

*Kursen kan väljas bort. Se faktaruta.

Vill du veta mer 
Kontakta studie- och yrkesvägledare Arja Larsson, 021-39 90 59
Du kan också besöka oss på www.vasteras.se/tranellska

Nyhet – hösten 2023
Från hösten 2023 ska kurser för grundläggande 
högskolebehörighet ingå i programstrukturen för 
alla yrkesprogram. Det innebär att omfattningen 
utökas från start men att elever får möjligheten att 
välja bort kurser. Alla elever kan fortfarande nå 
en yrkesexamen och fullständig gymnasieutbild-
ning om 2 500 poäng. Det kommer även finnas 
möjligheter att uppnå grundläggande behörighet 
inom ramen för 2500 poäng. Valet görs under 
första gymnasieåret och mer information får du 
från skolan. Programstrukturen ska gå på  
remiss under vecka 43 till 46, förändringar  
kan därför ske.  

Pågående förändringar hos Skolverket gör att poängplanen 
kan ändras till hösten 2023. Se ruta om nyhet. 
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