
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? Det här är en kort               
yrkesutbildning med stora möjligheter till arbete redan sommaren 2023! Du får    
praktiska kunskaper inom servering, livsmedelshygien samt drycker och ansvarsfull                  
alkoholhantering. Dessutom ingår kurser inom service och bemötande samt                
reception. Praktik på företag är en viktig del av utbildningen. 

Arbetet som värd kan handla om att stå i reception, servera mat och dryck, hjälpa till i köket 
samt att ta emot bokningar. Utbildningens fokus är att rusta dig för att kunna ge gästen ett 
professionellt bemötande.  

Besöksnäringen är idag den snabbast växande näringen i Sverige och sysselsätter cirka       
200 000 personer. Branschen är i stort behov av kompetens och erbjuder goda karriärmöjlig-
heter. Efter utbildningen kan man till exempel jobba inom reception, konferens, restaurang, 
besökscenter eller liknande.  

 

  STRÖMSTADS VUXENUTBILDNING 

Turistvärd inom hotell och camping 
Yrkesutbildning 500 poäng, möjlighet till yrkessvenska 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 



FAKTA OM UTBILDNINGEN 

Turistvärd inom hotell och camping 

Utbildningsstart:  

16 januari 2023 

Utbildningsperiod 1:  

16 januari 2023—2 juni 2023  

Utbildningstyp:  

Yrkesutbildning, vuxenutbildning  

på gymnasial nivå 

Poäng: 500 

Utbildningstakt: Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens lokaler på  

Strömstad Gymnasium 2 dagar/vecka, tom 

v14, resten är självstudier samt APL 

(arbetsplatsförlagt lärande). Yrkessvenska 

enligt schema.  

Förkunskaper: Avslutat SFI D krav på fort-

satt undervisning i svenska i kombination 

med utbildningen. OBS! Gäller inte dig 

som är klar med Svenska grund/Svenska 

som andraspråk grund. 

Studieekonomi:  

Utbildningen är CSN-berättigad 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri 

men du bekostar själv kurslitteratur, resor 

till studiebesök och APL-plats 

Sista ansökningsdag:  

2 december 2022 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där finns länk till webbansökan 

Bifoga när du ansöker:  

Kopia på betyg och/eller intyg som styrker 

dina förkunskaper 

 

KONTAKTA OSS 

Martin Klavblom 
Studie och yrkesvägledare 
0526-195 61 
martin.klavblom@stromstad.se 

Åsa Borneland 
Rektor 
0526-195 36 
asa.borneland@stromstad.se 

Administration 
0526-195 04 
vuxenutbildningen@stromstad.se 

 

BESÖK OSS               FÖLJ OSS 

Strömstads  

Vuxenutbildning 

Tångenvägen 2                    Strömstads 

452 35 Strömstad               Vuxenutbildning 

FÖLJ OSS 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

Kurser Poäng 

Service och bemötande 1 100 

Frukost och bufféservering  100 

Reception 1 100 

Drycker och ansvarsfull alkohol-
hantering 

100 

Livsmedelshygien 100 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen 

behöver utbildningen kompletteras med ytter-

ligare kurser. 


