HT

HOTELL- OCH
TURISMPROGRAMMET
Gillar du att jobba med människor, ge
god service, organisera och planera olika
aktiviteter? Vill du resa, informera och träffa
människor från olika kulturer? Då är det här
något för dig! Här får du en bra grund för
framtida jobb inom ett av världens största
och bredaste arbetsområden – turismen.

I skolan blandas teoretiska kunskaper med
praktiska övningar. Arbetsformen är allt ifrån
grupparbeten och mässor, till enskilda arbeten
och studiebesök. Under studietiden är du
garanterad minst 15 veckors arbetsplatsförlagt
lärande, APL.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Genom att välja till vissa högskoleförberedande
kurser får du grundläggande behörighet för
universitetsstudier, och har samtidigt en ordentlig
yrkesexamen. Det finns stora möjligheter till
roliga och spännande jobb tack vare praktiken
och de kontakter du får under utbildningen.
Efter examen kan du arbeta inom hotellbranschen,
som reseledare eller på olika turistanläggningar.
Läs mer om utbildningen på:

karlstad.se/tingvallagymnasiet

Scanna koden för att läsa
om utbildningen på webben

KURSER PÅ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

PROGRAMFÖRDJUPANDE ÄMNEN 800
POÄNG

Engelska 5 .................................................................... 100 p
Historia 1a:1 ................................................................... 50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................................... 100 p
Matematik 1 ................................................................. 100 p
Naturkunskap 1a:1 ........................................................ 50 p
Religionskunskap 1 ....................................................... 50 p
Samhällskunskap 1a:1 ................................................. 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ................... 100 p

Frukost och bufféservering ........................................
Våningsservice .............................................................
Reception 1 ..................................................................
Guide och reseledare ..................................................
Värdskap på resemålet ..............................................
Evenemang ...................................................................
Servering .......................................................................
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering ...............

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 800 POÄNG
Engelska 6 .................................................................... 100 p
Entreprenörskap .......................................................... 100 p
Logi ................................................................................. 100 p
Konferens och evenemang ........................................ 100 p
Service och bemötande 1 ........................................... 100 p
Besöksnäringen ........................................................... 100 p
Resmål och resvägar ................................................... 100 p
Hållbar turism ............................................................... 100 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiearbete ........................................................... 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Här väljer du själv bland de kurser som skolan
erbjuder inom det individuella valet. Du kan
komplettera din högskolebehörighet eller välja
kurser efter eget intresse.
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Vi erbjuder alltid svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6, för dig som vill
få grundläggande behörighet till universitet
och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom
individuellt val (200 p) eller utökad studiekurs
(100 p).

KONTAKTA OSS
Emma Godtman, studie- och yrkesvägledare
Tel: 054-540 16 35, emma.godtman@karlstad.se
Catharina Carlsson, lärare, catharina.carlsson@karlstad.se

Tingvallagymnasiet, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Karlbergsgatan 2A, Karlstad
Exp.tel: 054-540 16 50
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