HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET, HT
Hotell- och turismprogrammet ger dig grunderna för en karriär inom hotell-,
konferens- och turismbranshen. Allt från service och bemötande till marknadsföring, entreprenörskap och kurser inom företagsekonomi.
Utbildningen ger dig breda kunskaper om människors behov, upplevelser,
traditioner, kulturer samt hållbar utveckling.
Utbildningen är internationell och hela världen
kan bli din arbetsplats.

Programmet ger
grundläggande
högskolebehörighet!

INNEHÅLL
Under din utbildning kommer du att få arrangera olika aktiviteter, festivaler och event.
Du har möjlighet att göra dina praktikperioder (APL, arbetsplatsförlagt lärande) både här i
Sverige och utomlands. Detta ger dig erfarenheter och goda kontakter som leder till ett arbete.
På bägge inriktningarna kan du läsa grundläggande högskolebehörighet och därmed studera
vidare på högskola eller Yrkeshögskola efter gymnasiet.
SGYs Hotell- och turismprogram ger dig goda möjligheter att lyckas i hotell- och turismbranschen.

INRIKTNINGAR
Inom Turism och resor läser du bland annat kurser som handlar om aktiviteter och upplevelser,
evenemang, guide och reseledare, marknadsföring och försäljning samt service och bemötande.
Inom Hotell och konferens läser du bland annat kurser som handlar om reception, konferens,
evenemang, marknadsföring och försäljning, våningsservice samt service och bemötande.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning kan du arbeta i en rad olika yrken där service och kund-/gästkontakt
står i fokus. Du kan söka jobb inom rese-, hotell- och eventbranschen som reseledare, guide,
receptionist eller konferensvärd etc.

På vår hemsida kan du läsa mer:
www.sagbacksgymnasiet.se
Sågbäcksgymnasiet, SGY
Huddingevägen 352
141 85 Huddinge

Expedition: 08-535 304 60
Studie- och yrkesvägledare Annelie Johansson: 08-535 374 17
www.sagbacksgymnasiet.se

PROGRAMSTRUKTUR
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska 5, 100 p
Historia 1a:1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a:1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a:1, 50 p
Svenska* 1, 100 p
* alternativt svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen, 700 p
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 resväg, 100 p

INRIKTNING:
HOTELL OCH KONFERENS

INRIKTNING:
TURISM OCH RESOR

Inriktningskurser, 400 p

Inriktningskurser, 400 p

Frukost och bufféservering, 100 p
Reception 1, 100 p
Våningsservice 1, 100 p
Konferens 1, 100 p

Aktiviteter och upplevelser, 100 p
Hållbar turism, 100 p
Marknadsföring och försäljning, 100 p
Reseproduktion och försäljning, 100 p

Programfördjupning, 500 p

Programfördjupning, 500 p

Konferens 2, 100 p
Entreprenörskap och företagande, 100 p
Marknadsföring och försäljning, 100 p
Aktiviteter och upplevelser, 100 p
Evenemang, 100 p

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Värdskap på resmålet, 100 p
Konferens 1, 100 p
Guide och reseledare, 100 p
Evenemang, 100 p

Individuellt val, 200 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Totalt: 2500 p

Totalt: 2500 p

