
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? Är du bra på att ge ett gott första 
intryck och gillar ett varierat arbete?  
Bli gästvärd på t ex hotell, vandrarhem eller campingar! Gästvärden är ofta den första kontak-
ten med kunden eller besökaren. Arbetet kan handla om att ta emot besökare, göra bokning-
ar, servera frukost, stå i reception, se till att sköta rumsservice bl a. Utbildningen ger dig  
kunskaper om service och bemötande, besöksnäringen och logi. Arbetsplatsförlagt lärande 
ingår i utbildningen.  
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FAKTA OM UTBILDNINGEN 

GÄSTVÄRD 

Utbildningsstart:  

29 augusti 2022 

Utbildningsperiod 1:  

29 augusti 2022—13 januari 2023  

Utbildningsperiod 2:  

16 januari 2023—2 juni 2023  

Utbildningsperiod 3: (För dig som saknar 

grundläggande svenska) 

28 augusti 2023—12 januari 2024 

Utbildningstyp:  

Yrkesutbildning, vuxenutbildning  

på gymnasial nivå 

Poäng: 900/1200 poäng 

Utbildningstakt: Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens lokaler på  

Strömstad Gymnasium 1 dag/vecka, res-

ten är självstudier samt praktik. Yrkes-

svenska 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:  

3 juni 2022 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där finns länk till webbansökan 

Bifoga när du ansöker:  

Kopia på betyg och/eller intyg som styrker 

dina förkunskaper 
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Strömstads  
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Kurser Poäng 

Service och bemötande 1 100 

Besöksnäringen  100 

Marknadsföring och försäljning 100 

Aktiviteter och upplevelser 100 

Reception 100 

Engelska 5 100 

Konferens och evenemang 100 

Drycker och ansvarsfull alkohol-
hantering 

100 

Arrangemang 100 

Digital Kompetens 100 

Yrkessvenska  200 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen 

behöver utbildningen kompletteras med ytter-

ligare kurser. 


