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Yrkesprogram K

Det här är programmet för dig som vill jobba inom hotell- och turismnäringen – var som helst i 
världen. Kanske på ett hotell i San Fransisco eller en konferensanläggning i Alperna?
Hos oss kommer du att få lära dig att ge högklassig service, jobba med mässor och event, leda 
aktiviteter, anta spännande utmaningar, ta egna initiativ och möta olika kulturer. Välkommen till 
oss på hotell- och turismprogrammet med yrkesutgång hotell- och konferensmedarbetare samt 
turism- och eventarrangör. 

Programmet innehåller både teori och praktik. Du läser 
dels traditionella ämnen som matematik och historia, 
dels kurser som service och bemötande och hållbar 
turism.

PRAKTIK 
Falun är ett populärt besöksmål med många evene-
mang, året om. Sedan flera år tillbaka har Kristine-
gymnasiet ett nära samarbete med den lokala turism- 
och hotellnäringen. Det betyder att du som elev ofta får 
chans att prova på hur det är att arbeta praktiskt, till 
exempel med mässor, guidningar, konserter, tävlingar 
och andra arrangemang. Detta sker inom ramen för 
undervisning och arbetsplatsförlagt lärande (APL) som 
du har under minst 15 veckor på företag i branchen. 

VAD KAN DU JOBBA SOM?
� Reseledare
� Guide
� Aktivitetsvärd
� Receptionist

� Eventarrangör
� Turisminformatör
� Säsongsanställning till

exempel Sälen, Åre, Alperna, 
Öland eller Gran Canaria.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 P
Engelska 5 100 p 
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100  p 
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100  p
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100  p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 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

INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING  800 P 
Aktiviteter och upplevelser  100 p
Guide och reseledare  100p 
Drycker och ansvarsfull alkoholservering  100 p
Företagsekonomi 1  100 p
Evenemang  100 p
Marknadsföring och försäljning  100 p 
Servering 1  100p 
Retorik  100 p




