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Hotell- och turismprogrammet (HT) i lärlingsform
En utbildning där målet är att öppna dörren till en variationsrik och omväxlande bransch där det
finns en mångfald av stimulerande yrken.
Hotell- och turismprogrammet (HT) är en gymnasieutbildning för dig som gillar fart och fläkt. Den
passar dig som tycker om att ge service och leder till kvalificerade yrken som innebär möten med
människor i spännande miljöer. Det är också en utbildning för dig som vill få chansen att arbeta
utomlands i framtiden. Turismen har haft en gynnsam utveckling i vårt område under senare år.
Förutom den traditionella har den upplevelsebaserade turismen ökat kraftigt.
Vi utvecklar nu ett samarbete med flera större hotell- och konferensanläggningar i vår region.
Vi lever i ett samhälle där vi ofta är ute och reser. Vi behöver bo och äta utanför hemmet, vilket
får till följd att antalet arbetstillfällen inom hela hotell- och turistbranschen ökar.
Gymnasial lärlingsutbildning i Uppsala kommun
Uppsala kommuns gymnasiala lärlingsutbildning är en utbildning för dig som vill uppleva mer av
arbetslivet redan på gymnasiet. Din utbildning är skolförlagd två dagar i veckan och
arbetsplatsförlagd de övriga tre dagarna. Du läser lika många gymnasiepoäng och ofta samma
kurser som de elever som har en helt skolförlagd utbildning, men huvuddelen av dina
yrkeskurser läser du på arbetsplatsen genom att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Lärare från
skolan besöker regelbundet dig och din handledare på arbetsplatsen för att stämma av att allt
fungerar, att du gör framsteg och för att kvalitetssäkra utbildningen. 90% av de elever som läst i
denna studieform på andra orter har efter utbildningen gått vidare till arbete eller fortsatta
studier.

Vad förväntas av mig som elev?
Det krävs inga förkunskaper av dig inom det yrkesområde du vill utbilda dig mot, vi lär dig från
grunden. Vi förväntar oss däremot att du har en motivation och vilja att lära dig. Det krävs för att
du ska orka med en arbetsplats utmaningar tre dagar i veckan och samtidigt kunna fokusera på
de övriga ämnena i skolan. Utbildningens mål är att göra dig anställningsbar inom valt
yrkesområde vilket innebär att du i slutet av utbildningen ska kunna utföra i stort sett samma
arbetsuppgifter som om du vore anställd. Låter det intressant? Då är detta den utbildning som
passar dig!
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Hotell och konferens
På inriktningen Hotell & konferens lär du dig hur man planerar, organiserar och genomför olika
event, möten och konferenser. Du får även fördjupade kunskaper i bemötande och service. Efter
att ha gått inriktning Hotell & konferens kan du arbeta i reception eller med våningsservice,
konferens, mässor, evenemang och försäljning.
Turism och resor
Inriktningen turism och resor ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och
planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag, till exempel natur- och kulturturism. I
inriktningen betonas förmåga att informera samt förmåga att organisera och leda aktiviteter och
resor. Dessutom betonas kunskaper om resmål och resvägar. Inriktningen kan till exempel leda
till arbete med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering,
resebyråarbete och försäljning.
Efter gymnasieutbildningens slut
HT är ett yrkesprogram, som ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta inom hotelloch konferensverksamheter direkt efter gymnasiet. Gymnasieprogrammet ger dig behörighet till
yrkeshögskola.
För att uppnå högskolebehörighet behöver du läsa till vissa kurser. Prata med SYV om du behöver
vägledning.
Examensmål
Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna
ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt
inom branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring,
försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett
yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det
handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på
service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur
traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service.
Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor.
Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och
resvägar. Därför ska utbildningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper.
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Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering,
organisation och ekonomi. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om branschen, både nationellt
och internationellt. Branschkunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som finns
och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och framtida möjligheter,
påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som ska tillämpas
inom området. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen
för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.
I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen ska
utveckla elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information samt
informera andra både muntligt och skriftligt och med hjälp av olika medier. Eleverna ska också
diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och
därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och
yrkesrollen.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda
lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. Examensmålet gäller för både skolförlagd
utbildning och lärlingsutbildning.
Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda
yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar,
genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna
möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.
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