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Hos oss kan du läsa

Nationella programmen för:

• Administation, handel och varuhantering
• Hantverk och produktion
• Hotell, restaurang och bageri
• Hälsa, vård och omsorg
• Skog, mark och djur

Indivuella programmet med inriktningarna:

• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

Kombinera dina studier med idrott på 
Idrottsgymnasiet:

Fotboll
Friidrott Riksidrottsgymnasium
Innebandy
Motionsidrott

PROGRAMMET FÖR 

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI

Dina ämnen på HRB

Gymnasiegemensamma ämnen   
Engelska 1      100
Estetisk verksamhet    100
Historia 1      50
Idrott och hälsa 1     200
Matematik 1      100
Naturkunskap 1     50
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1     50
Svenska 1      200

Svenska som andraspråk 1   200

Programgemensamma ämnen   
Bageri- och konditorkunskap    100
Hotell      100
Livsmedels- och näringskunskap  100
Måltids- och branchkunskap    200
Service och bemötande 1   100

Programfördjupning
Bageri 1     100
Hem- och konsumentkunskap   100
Idrott och hälsa 2    100
Matlagning 1     100
Matlagning 2     100
Matlagning 3     100
Matupplevelse     100
Servering 1     100
Service och bemötande 2   100

Gymnasiesärskolearbete   100

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson, tfn 010-454 11 39

Kontaktperson
Svante Jakobsson, tfn 010-454 13 63



PROGRAMMET FÖR HOTELL, BAGERI OCH RESTAURANG

Vi erbjuder en fyraårig Hotell-, bageri och
restaurangutbildning med inriktning för arbete 
inom denna sektor. Utbildningen ger eleven 
möjlighet att prova på ett flertal områden inom 
denna servicesektor då programmet är upplagt 
runt fyra block: matlagning, bageri, hotell och 
servering.

Målet med denna 4-åriga utbildning är att 
ge varje elev de bästa förutsättningarna för 
att klara en framtida sysselsättning inom 
hotell-, restaurang- och bagerisektorn. Vi 
arbetar utifrån elevernas förmåga, intresse, 
kunskapsnivå och bygger sedan vidare utifrån 
dessa förutsättningar.

Årskurs 1
Under basåret får eleverna en grundläggande 
utbildning inom bageri, matlagning och kost. 
Praktisk övning ger färdighet och på detta sätt 
tränar vi de olika metoderna.
Kärnämnen samt idrott och hälsa ingår enligt 
läroplanen.  

Årskurs 2
Fortsatt utveckling av den grundläggande 
utbildningen inom alla områden samt en 
fördjupning av dessa. Utveckling av eget 
ansvar, självständigt arbete, samarbete, etik 
och moralfrågor. Även ergonomi, service-
medvetande och andra viktiga frågor som rör 
vuxenlivet.
Under årskurs 2 har eleverna också hotell-
kunskap, turism och lokalvård. Detta görs som 
arbetsplatsförlagd undervisning på Scandic 
Hotell. En lärare från skolan följer med eleverna.
Här ingår även en service- och bemötandekurs 
där våra elever bland annat får prova på att 
jobba i skolans café.

Årskurs 3
I åk 3 ökar vi svårighetsgraden ytterligare, där 
ligger vår storkökskurs och då får vi lära oss 
att laga mat till större sällskap. Ett par dagar i 
veckan jobbar eleverna i vår restaurang där de 
får träna lite finare matlagning och servering. 
APL-veckorna ökar nu och sker i första hand i 
Bollnäsområdet.

Årskurs 4
Under sista läsåret finslipas färdigheterna i 
matlagning och servering.
Eleverna lär sig att möta våra gäster i 
restaurangen, där vi serverar trerätters lunch ett 
par dagar i veckan. Blommor och dekorationer 
ingår också. Praktik styrs nu mot hemkommunen 
så mycket som möjligt.  


