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Turism och du har hela världen som arbetsplats, en framtidsbransch! 
Att arbeta inom turism är både spännande och roligt där ingen dag är 
den andra lik! Du möter människor från hela världen, ett plus är om Du 
tycker om att arbeta med gäster och ge en god service. Du förbereds väl 
för yrken i ett flertal sektorer inom branschen. Redan som ung, kan Du, 
om intresse finns, tidigt i livet göra karriär. Du har dessutom hela världen 
som arbetsplats! 
  
Lärling 
Med tre år som lärling garanteras Du en grund för yrket, liksom ett 
framtida jobb. Som lärling läser Du yrkesämnen på ett eller flera 
turistföretag vilket innebär att halva utbildningen är arbetsplatsförlagd. 
Hotell- och turismprogrammet erbjuder ett brett val av olika 
programfördjupningar som till exempel kan leda till arbete inom 
aktiviteter, hotell och evenemang mm. Vi samverkar med 
turistbranschens olika företag i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. 
Besökare från hela världen kommer året om till vår region, för 
upplevelser i vår storslagna natur och kultur. 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.   
 
Grundläggande högskolebehörighet 
Lärlingsutbildningen har samma krav som skolförlagd yrkesutbildning och 
Du har samma möjligheter att få grundläggande högskolebehörighet 
genom att välja svenska 2 och 3 som individuellt val. 
 
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 får starta eget företag 
under ett läsår, vilket ger dig goda kunskaper i företagande och 
ekonomi.  
 

 

Poängplan  Antal poäng 
 
Gymnasiegemensamma ämnen  600 
Engelska 5  100 
Idrott och hälsa 1  100 
Historia 1a1  50 
Matematik 1a  100 
Naturkunskap 1a1  50 
Religionskunskap 1  50 
Samhällskunskap 1a1  50 
Svenska 1      100 
 
Programgemensamma ämnen  800 
Besöksnäringen 100 
Engelska 6  100 
Entreprenörskap  100 
Konferens och evenemang  100 
Logi  100 
Hållbar turism                                 100  
Resmål och resvägar  100 
Service och bemötande  100 
 
Programfördjupningar  800 
Se baksidan 
Gymnasiearbete  100 
 
Individuella val  200 
 
Summa 2500 
 
 
 
Kontaktpersoner för programmet 
Marita Sikku, 070-279 15 32 
E-post: marita.sikku@lapplands.se 
Jenny Backe, 070-366 89 64 
E-post: jenny.backe@lapplands.se 
 
Studie- och yrkesvägledare 
Jennie Martinez, 073-834 44 39 
E-post: jennie.martinez@lapplands.se  
 
Rektor för programmet 
Katarina Wedegren, 073-056 77 73 
E-post: 
katarina.wedegren@lapplands.se 

HT HOTELL- OCH 
TURISMPROGRAMMET 
Yrkesprogram/Lärling  2022 

mailto:marita.sikku@lapplands.se
mailto:jenny.backe@lapplands.se
mailto:jennie.martinez@lapplands.se
mailto:katarina.wedegren@lapplands.se


 

Uppdaterad: 2022-02-07 

 

 
Programfördjupning         800 
*med reservation för eventuella ändringar 
 
Aktiviteter, bokning och event  
Aktiviteter och upplevelser  100 
Marknadsföring och försäljning 100 
Reseproduktion och försäljning 100 
 
Guide 
Guide och reseledare  100 
Naturguidning 1  100 
Naturguidning 2  200 
Retorik 100 
 
Grupp och eventbokning 
Affärskommunikation                100 
Värdskap på resmålet                100 
Evenemang                                  100 
Rums- och konferensbokning   100 
Retorik                                          100 
 

 
 
 

 
Programfördjupning 800 
*med reservation för eventuella ändringar 
 
Hotell och konferens  
Konferens 1 100 
Reception1 100 
Frukost och bufféservering 100 
Våningsservice 1 100 
 
Receptionist/Konferensvärd 
Reception 2 100 
Reception 3 eller Konferens 3 100 
Konferens 2 100 
Drycker och  
ansvarsfull alkoholservering 100 
 


