De Geergymnasiet

Hotell- och Turismprogrammet
Event och Resor

Vill du jobba med ett kreativt, utvecklande och
fartfyllt yrke inom upplevelseindustrin med
inriktning mot event, resor och turism?
Besöksnäringen har i medierna ropat efter
kvalificerad arbetskraft - så arbetstillfällen
saknas inte efter du tagit studenten!
Kanske vill du arrangera festivaler och mässor
med tusentals besökare? Ta med turister
på oförglömliga upplevelser i främmande
kulturer och exotisk natur som guide? Göra
en hotellvistelse oförglömlig? Eller så vill
du skräddarsy spännande äventyrsresor som
resesäljare?
Utbildningen ger dig en gedigen grund att
stå på inför ditt kommande arbetsliv. Du
fördjupar dina språkkunskaper, lär dig service
och bemötande, tränar på att ta hand om
gäster inom hotell- och konferensverksamhet
samt lär dig att guida. Du utvecklar också
din förmåga att planera, organisera, leda och
genomföra aktiviteter, möten, event och resor.
Under studietiden får du dessutom göra
praktik hos företag i branschen. Några av de
företag vi samarbetar med är: Villa Fridhem,
Scandic, Östgöta Kök, Comfort Hotell samt
många fler.
Vi har även praktik utomlands som finansieras
av Erasmus +. Vi har upparbetade samarbeten
med Italien, Spanien och Grekland.
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Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1/Sva 1

År 1

År 2

100

Svenska 2/Sva 2*

100

Svenska 3/Sva 3*
Engelska 5

100
100

Engelska 6
Matematik 1a

70

30

100

Historia 1a1
Idrott och hälsa 1

År 3

50
50

50

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap

100

Logi

100

Konferens och evenemang

100

Service och bemötande 1

100

Besöksnäringen

100

Resmål och resvägar

70

Hållbar turism

30
100

Programfördjupning
Aktiviteter och upplevelser

100

Marknadsföring och försäljning

100

Reseproduktion och försäljning
Moderna språk eller Personlig försäljning

50

50

80

20

100

Guide och reseledare
Entreprenörskap och företagande

100

Evenemang

100

Servering 1

100

Individuellt val

100

Gymnasiearbete

100
100

15 v. APL under utbildningen
Poängplanen är preliminär
* Du har rätt att välja bort följande kurser om du inte vill ha högskolebehörighet i din yrkesexamen:
Svenska / Svenska som andraspråk
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
-100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
-100

TOTALT - med grundläggande högskolebehörighet
TOTALT - utan grundläggande högskolebehörighet
*Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du som elev på hotell- och turistprogrammet
välja att läsa som individuellt val. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng.

2700 POÄNG eller 2500 POÄNG*
2500 POÄNG

