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KURSER INOM PROGRAMMET

Ett yrkesprogram där du både får 
yrkeskompetens och har möjlighet  
att skaffa dig grundläggande  
behörighet för högskolestudier. Beroende på vilken inriktning och 

vilka fördjupningskurser du väljer 
formar du din utbildning själv. Kontakta 
studievägledare om du vill veta hur du 
får mer av det som intresserar dig mest.

Dina val

Efter en lärlingsutbildning är möjligheterna 
många. Du blir förberedd för ett yrke, men 
kan också studera vidare på till exempel 
yrkeshögskola.  
#ystadgymnasium #hotell #turism

Ystad Gymnasium - Park

HOTELL OCH TURISM (HT)
Lärling

Att arbeta med världen är ett sätt att se världen. I ett arbete med service 

inom hotell eller turism träffar du människor som kommer från både 

kända och okända platser. Varje dag kommer med nya intryck. Världen 

kommer till dig.

Med utbildning inom hotell och turism får du främst lära dig om service 

till människor,  men också om organisation och presentation av olika 

typer av event. Utbildningen är ett lärlingsprogram vilket betyder att 

mer än halva utbildningen sker på olika praktikplatser. På vår hemsida 

kan du läsa mer och ta reda på om detta är ett program för dig.

Malin Hansmark
Studie- och yrkesvägledare

0704-34 05 23

malin.hansmark@ystad.se





Inriktningskurser - Hotell och konferens 

Frukost och bufféservering 100

Konferens 1 100

Reception 1 100

Våningsservice 100

Programfördjupningskurser 

Drycker och  
ansvarsfull alkoholhantering 100

Konferens 2 100

Personlig försäljning 1 100

Reception 2 100

Reception 3 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Religionskunskap 1 50

Naturkunskap 1a1 50

Idrott och hälsa 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

Engelska 5 100

Matematik 1a 100

Programgemensamma ämnen

Besöksnäringen 100

Engelska 6 100

Entreprenörskap 100

Konferens och evenemang 100

Logi 100

Resmål och resvägar 100

Service och bemötande 1 100


