Lärling i besöksnäringen på
Lapplands gymnasium

Besöksnäringen, en framtidsbransch!
Besöksnäringen är en av de största
basnäringarna i Sverige, och en bransch i
utveckling. I takt med branschens växande
behov utav kompetensförsörjning inom
besöksnäringen, skapas nu allt fler
helårsanställningar. Branschen är i stort
behov av medarbetare med lokal
förankring. Redan som ung, kan du, om
intresse finns, tidigt i livet göra karriär. du
har dessutom hela världen som
arbetsplats!
Studera på din hemort inom Lapplands
gymnasium
Du kan vara lärling inom besöksnäringen i
din hemkommun Jokkmokk, Pajala,
Gällivare eller Kiruna. Alla fyra
kommunerna ligger inom Lapplands
gymnasium Besökare från hela världen
kommer året om till vår region, för
upplevelser i vår storslagna natur och
kultur.

Välj vilken inriktning inom
besöksnäringen du vill arbeta inom
På programmen Hotell-och turism, samt
Restaurang- och livsmedelsprogrammen
startar lärling redan från årskurs ett. Detta
innebär att dessa två program erbjuds
som gymnasial lärlingsutbildning. Du kan
välja vilken inriktning du vill vara lärling
på, då det finns en mängd yrken att välja
på i branschen. Hotell- och
turismprogrammet erbjuder
inriktningarna Turism och resor och
Hotell- och konferens.
På Restaurang och livsmedelsprogrammet
finns inriktningarna Kök och servering och
Bageri och konditori.

Lärlingsutbildning
Framtidens väg till arbete
Vad innebär lärling?
Som gymnasial lärling sker minst halva
studietiden på en eller flera arbetsplatser.
Det innebär att du utvecklar djupare
yrkeskunskaper, en yrkesidentitet och lär
dig yrkeskulturen inom den valda
yrkesutgången. Gymnasiegemensamma
ämnen läser du främst på skolan, i din
hemkommun. Som lärling inom
gymnasieskolan beviljar CSN dig 1000
kronor extra per månad.

Administrativ samordnare
lärlingsutbildning
Ann-Christin.Rova@lapplands.se
070-604 43 69

Grundläggande högskolebehörighet
Som lärling har man precis som alla andra
gymnasieelever rätt att läsa kurser som
ger en grundläggande behörighet till
högskolestudier.

APL och Lärlingsutvecklare
marita.sikku@lapplands.se
070-273 40 36

Spanska och utlandspraktik
Språk stärker din anställningsbarhet för
yrket inom besöksnäringen. Vi erbjuder
därför möjlighet att läsa spanska som
individuellt val. Dessutom finns det
möjlighet att göra praktik utomlands
under en period. Vi skickar fortlöpande
elever för utlandspraktik.
Ung Företagsamhet (UF)
Inom ämnet Entreprenörskap ingår UF,
där Du startar eget företag under ett läsår,
för goda kunskaper i företagande
ekonomi.
Vill du veta mer?
Mer information om lärling finns på
www.lapplands.se Lapplands Gymnasium
Kiruna och under fliken Lärling/Apl

Studievägledare
Hotell- och turism- samt Restaurang och
livsmedelsprogrammen
jennie.martinez@lapplands.se
073-834 44 39

Restaurang & Livsmedelsprogrammet
Lärare
malin.bobbysdotter@lapplands.se
073-056 67 11
maria.karlberg-stalnacke@lapplands.se
073-056 67 11
Hotell & Turismprogrammet
marita.sikku@lapplands.se
070-279 15 32
johan.enemar@lapplands.se
070-353 45 05
Jenny.backe@lapplands.se
070-366 89 64
Rektor
jan-ake.hedlund@lapplands.se
070-362 86 93

