
Læreplan for kunnskapsopplæring i Hotellkompetanse 

Ukeplan for de 5 ukene med kunnskapsopplæring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaer fra 

ukeplan 

Læringsmål 

 

Kompetanse, 

egenskaper, 

motivasjon og 

ønsker 

Uke 1 

- lære navn på ulike egenskaper, og skape bevissthet om sine egne egenskaper 

- sette ord på egen kompetanse (formell og uformell) 

- lære om personlige verdier, ønsker og mål 

- lære å ta et godt yrkesvalg basert på personlige egenskaper, egen 

kompetanse og mål 

- lære hvilke egenskaper, holdninger, kompetanse og verdier som er viktig i 

hotellbransjen 

- lære og forstå hvordan egne holdninger og kroppsspråk påvirker kollegaer 

og gjester 

- håndtere rollespill med situasjoner fra hotellhverdagen 

- presentere seg selv, egenskaper og kompetanse samt mål 

Uke 1      

 Oppstart og bli 

kjent på 

hotellet  

 

Min 

kompetanse og 

mine 

egenskaper 

 

Omvisning på 

hotellet 

 

Min 

kompetanse, 

mine 

egenskaper, 

ønsker og min 

motivasjon 

Presentere seg 

selv muntlig og 

skriftlig 

 

Uke 2      

 Teambuilding 

hotell  

 

Kultur, roller 

og forventinger 

i arbeidslivet 

og på hotellet  

Hotellbransjen  

 

 Hotellutdanning 

Quality Hotel 

Sarpsborg 

Nordic Choice 

Hotels 

Yrker: 

Kokk og servitør 

 

 

Uke 3      

 Yrker:  

Resepsjon og 

konferansevert 

Yrker: 

Housekeeping 

og renhold 

 

 

Yrker: 

Teknisk drift og 

service crew  

Hotellets egne 

webinarer 

- HMS 

- Brannsikkerhet 

- Personalrutiner 

Hotells egne 

webinarer 

 

Oppsummering 

hotellbransjen 

Uke 4      

 Arbeidsavtaler 

og lønn  

Prosess 

stillingsannons

e, CV, søknad 

og intervju 

Motivasjon og 

viktigheten av 

nettverk 

 

Hva motiverer  

hotelldirektøren 

Kartlegging på 

ulike hoteller i 

Sarpsborg, 

Fredrikstad, 

Halden 

 

Likheter og 

forskjeller på 

hoteller og 

hotellkjeder 

 

Uke 5      

 Rebusløp og 

lunsj på 

hotellet 

Holdninger og 

kroppsspråk 

 

Rollespill og 

caser fra hotell-

hverdagen 

HMS og 

taushetsplikt  

 

Forberedelse til 

praktisk 

opplæring  

Oppsummering 

og hotelltest  



- Bestå Hotellprøve ved avslutning av kunnskapsopplæring 

Hotellbransjen 

Uke 2, 3, 4 og 5 

 

- lære om forskjellige yrker i hotellbransjen 

- kunne sammenligne ulike hoteller og knytte teoretisk kunnskap til egne 

observasjoner 

- lære om etter- og videreutdanning innenfor hotellyrker 

- gjennomføre kursing av og om Quality Hotel i Sarpsborg. 

- håndtere rollespill med situasjoner fra hotellhverdagen 

- Bestå Hotellprøve ved avslutning av kunnskapsopplæring 

Jobbsøkerprosessen 

og viktigheten av 

nettverk 

Uke 4 

 

- skrive egen CV som kan brukes ovenfor hotellbransjen 

- lære om nettverk og hvordan skape et nettverk 

- lære om viktigheten av nettverk i hotellbransjen 

- lære å skrive en enkel søknad 

- lære å bruke metoder for å skaffe jobb i hotellbransjen 

- presentere seg selv, egenskaper og kompetanse  

- gjennomføre rollespill jobbintervju 

- forstå betydningen av attester og referanser 

- gi et godt førsteinntrykk i møte med kolleger og arbeidsgivere  

- lære om motivasjon: ytre og indre motivasjon, og hvordan man kan motivere 

seg selv i et livslangt arbeidsliv. 

- Bestå Hotellprøve ved avslutning av kunnskapsopplæring 

Arbeidsliv og 

arbeidsmiljø 

Uke 2, 4 og 5 

- lære om uformelle og formelle regler i hotellbransjen/servicebransjen, 

kundeservice 

- lære om arbeidstid, punktlighet, førsteinntrykk og normer 

- lære om kroppsspråk og positiv kommunikasjon 

- lære om pausesnakk og om å finne sin plass i arbeidsmiljøet 

- Oppklaringsstrategier: lære hva man gjør hvis man ikke forstår.  

- lære om skatt og konsekvenser av svart arbeid 

- kjenne til lønnslipp og minimumskrav i arbeidskontrakt 

- gjennomgå, forstå og signere avtale om å delta i Hotellkompetanse 

- kjennetegn på et godt arbeidsmiljø 

- Bestå Hotellprøve ved avslutning av kunnskapsopplæring 

- Gjennomføre teambuildingsaktiviteter og rebusløp for å komme bli kjent 

med kollegaer og deltakere for å styrke arbeidsmiljøet 

Helse, miljø og 

sikkerhet 

Uke 3 og 5 

- Gjennomføre hotellets webinarer for å lære om sikkerhet og brannvern 

- Vite hva hotellets sikkerhetsmanual og personalhåndbok og hva de skal 

brukes til 

- Vite hva som skal gjøres ved brannøvelse 

- Lære om taushetsplikt, signere taushetsplikterklæring og forstå innholdet i 

erklæringen 

- gjennomføre kursing av og om Quality Hotel i Sarpsborg. 

- Bestå Hotellprøve ved avslutning av kunnskapsopplæring 

 

Temaene og læringsmålene fra kunnskapsopplæringen videreføres og utvikles i den praktiske 

opplæringen. Se egen læringsplan for praktisk opplæring.  


