
   
 

   
 

Læreplan for praktisk opplæring i Hotellkompetanse 

Den praktiske opplæringen starter etter at deltakerne har gjennomført en 5 ukers kunnskapsopplæring i Hotellkompetanse. Egen læreplan for 

kunnskapsopplæringen. Læreplan for praktisk opplæring er en videreutvikling av læringsplan for kunnskapsopplæringen.  

Læreplanen tar utgangspunkt i læringsmål for grunnleggende ferdigheter i voksenopplæringen. De grunnleggende ferdighetene er: lytte, lese, skrive, snakke, 

samtale, digitalt, regning. 

 

Noen delmål er ment å skulle nås i løpet av den praktiske opplæringsperioden, og noen delmål kan bli implementert underveis i praktisk opplæring og på den 

ukentlige innedagen i denne opplæringsperioden. Det er hensiktsmessig å ha fokus på flere delmål i den praktiske opplæringen. Her kan det være at en må 

prioritere enkelte delmål som kan være viktigere enn andre innen noen avdelinger på hotellet. Det er viktig å tenke at Hotellkompetanse skal gi en 

kompetanseattest som gir et utgangspunkt for å kunne starte en karriere innenfor hotellbransjen. 

Oppfølging er en viktig del av å nå delmål innen grunnleggende ferdigheter og delmål som er viktige for å kunne arbeide på et hotell. Det kan ikke 

understrekes nok at god oppfølging er en viktig del av å det nå delmål, og veilederne/lærerne må ha tid til å gjøre denne biten grundig. 

Individuelle faktorer og ulike sider ved de ulike avdelingene på hotellet gjør at delmål som må prioriteres, vil variere. Det er viktig å legge opp til at deltaker 

både har en utvikling innen læringsmål innen hotellfaget, men også delmål innen språk ved å bruke hotellet aktivt.  

I den jevnlige evalueringen av deltakeren i praktisk opplæring kan delmålene settes inn i evalueringsskjemaet for å se deltakerens utvikling på avdeling og 

språklig. Det er viktig å gi deltaker noen verktøy for å utvikle seg språklig og for å øke sin hotellkompetanse, som de kan fortsette å bruke etter at 

Hotellkompetanse er ferdig. Dette kan f.eks. være å notere for å lære nye ord og bruke ordene i setninger, skrive refleksjonsnotater og evaluere seg selv. 

Selvstendighet og gode vaner er noen av de viktigste faktorene for at deltakerne skal lykkes når Hotellkompetanse er ferdig. Veileder/lærer kan spørre seg 

selv: Hvilke vaner og verktøy er noen av de viktigste jeg bør gi deltaker for å fortsette å være i læring framover?  

 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Delmål 

 

Forslag til læremateriale, hotellmateriale og metoder 

 

Lytte 

 
- Kan få med seg budskapet i beskjeder og 

samtaller på hotellet  

- Kan få med seg innhold i muntlig opplæring 

- Oppklaringsstrategier: Vite hva man skal si til 

kollegaer og gjester hvis man ikke forstår hva 

som blir sagt  

- Observere samtaler mellom ansatte hvor instrukser gis, og mellom ansatte og 

gjester 

- Informasjonsfilmer om hotellyrker  

- Informasjonsfilmer fra hotellet 

- Rollespill 



   
 

   
 

- Legge opp til at hotell blir et sted for å trene på målene og evaluere jevnlig 

med framovermeldinger, sammen med mentor og lærer/veileder  

Snakke - Kan presentere seg for hotellet og gjester 

- Kan bruke og forstå typiske hotellord og 

uttrykk 

- Kan beskrive arbeidsoppgaver, 

arbeidsinstruks og fortelle om hotellet  

- Kan fortelle om gjennomført arbeidsdag og 

arbeidsuke 

- Kan hilse/ta imot på gjest på en høflig og 

positiv måte  

- Stille spørsmål på en høflig måte 

- Kollegaprat. Hvordan bli en del av et 

arbeidsmiljø?  

- Kan videreformidle beskjeder  

- Stille spørsmål til ansatte på hotellet  

- Samtale med mentor, kollegaer og de andre deltakerne. Ta initiativ til samtale 

- Samtale og refleksjoner på ukentlig innedag i praktisk opplæring fra 

arbeidshverdagen på hotellet. Samtaler ut ifra ulike temaer og 

arbeidsoppgaver 

- Presentere egne arbeidsoppgaver og hotellet for lærer/veileder/mentor på 

innedag og når lærer/veileder besøker deltaker på hotellbesøk 

- Praktisk hotellprøve ved endt praktisk opplæring 

- Deltakerne gir hverandre fremovermeldinger. 

- Bruke glosebok aktivt for å lære nye ord til bruk i samtale 

- Kunne 5 nye hotellord daglig  

- Språktrening ved bruk av stikkord, plakater, skilt og bilder fra hotellet 

- Trene på å gi beskjeder videre klart og tydelig 

- Trene på å rapportere i klasserommet 

- Trene på utvalgte hotell ord og uttrykk  

Samtale - Kan gjenfortelle åpningstider på restaurant, 

badeland og annen viktig info alle gjester må 

vite om 

- Kan svare på spørsmål fra gjester og ansatte 

på hotellet og vite hva man skal svare hvis 

man ikke vet svaret på spørsmålet  

- Kan gjennomføre samtaler med mentor, 

kollegaer og gjester  

- Kan samtale, ikke bare fortelle, om 

arbeidshverdagen på hotellet  

- Kan gi og ta imot tilbakemeldinger fra mentor 

og kollegaer  

- Kan fremstå som profesjonell for gjester  

- Kunne 5 nye hotellord daglig  

- Samtale med mentor, kollegaer og de andre deltakerne. Ta initiativ til samtale 

- Samtale og refleksjoner på ukentlig innedag i praktisk opplæring fra 

arbeidshverdagen på hotellet. Samtaler ut ifra ulike temaer og 

arbeidsoppgaver. Temaer fra både lærer og deltakerne 

Eks: Hvilke egenskaper er viktige i hotellbransjen? Hvordan finner jeg veien 

til badeland, hvordan finner jeg veien til bussholdeplassen? Hvordan kan man 

holde seg motivert i en jobb? Hvordan kan man holde på en jobb? 

- Hilse på gjester og starte en samtale der dette er naturlig/rett 

- Rollespill på innedag i praktisk opplæring 

 

Lese - Kan lese, forstå og gjenfortelle viktig 

informasjon i hotellets personalhåndbok og 

sikkerhetsmanual  

- Kan lese, forstå og gjenfortelle 

gjesteinformasjon som er rundt på hotellet  

- Sikkerhetsmanual 

- Personalhåndbok 

- Arbeidsinstruks/stillingsbeskrivelse 

- Arbeidsavtale 

- Arbeidsliste på egen avdeling 



   
 

   
 

- Kunne lese meny i restaurant, og informasjon 

i aktivitetskalenderen på hotellet. Kunne 

gjenfortelle dette til gjester 

- Kan lese og forstå egen 

arbeidsintruks/stillingsbeskrivelse og 

arbeidsliste 

- Lese og forstå en vanlig arbeidskontrakt  

- Kan bruke lesestrategier  

- Gjesteinformasjon, skilt og plakater på hotell 

- Aktitivitetskalender på hotell 

- Hotellets nettside 

- Diverse brosjyrer 

- Leseforståelsesoppgaver og repetert lesing: 

Brosjyrer 

- trene på god og enkel lesestrategi som en trener på over lang tid ved utdeling 

av nye tekster i klasserommet fordi en ønsker å automatisere en måte å lese på 

Skrive 

 
- kan plukke opp nye ord fra hotellet, notere 

disse ned, oversette dem til morsmål og bruke 

dem i enkle setninger  

- kan fylle ut arbeidsliste, sjekkliste, andre 

interne lister på egen avdeling på hotellet  

- kan skrive korte beskjeder  

- kan skrive søknad om jobb på hotell 

- kan skrive egen CV 

- kan fylle ut søknad om permisjon og 

egenmeldingsskjema  

- kan skrive ned setninger om hva deltaker har 

lært i praktisk opplæring  

- kan skrive ned hvordan de viktigste oppgaver 

på egen avdeling skal gjennomføres  

- kan skrive logg fra hotellhverdagen 

- skrive tekst om hotellet og hotellhverdagen 

- skrive egen CV og søknad 

- skrive om bilder og skilt/plakater på hotellet  

- skriv ned ord fra praksis i glosebok, repetere ord og setninger hver dag og dele 

dette med klassen og lærer hver uke på «innedagen». Minst 5 ord daglig.  

- skriftlige rapporter og oppgaver fra praktisk opplæring 

- hjemmeoppgaver 

- fylle ut skjemaer, arbeidslister, sjekklister med mentor og lærer 

- refleksjonsnotat med evaluering av seg selv i egen praksis 

- praktisk hotellprøve ved endt Hotellkompetanse 

- skrive melding og epost til mentor, lærer/veileder 

 

 

Digitalt - kan lese informasjon om hotellet på internett 

og lese gjeste tilbakemeldinger. Kan navigere 

på siden og finne viktig informasjon 

- kan bruke og navigere i hotellets egne digitale 

arbeidsverktøy 

- kan skrive CV i webbaserte nettløsninger  

- kan lete etter jobber på 

www.arbeidsplassen.no 

- kan bestille skattekort på skatteetaten.no  

- kan logge inn og ut på arbeidsplassen sitt 

innloggingssystem  

- oppgaver som kan være knyttet til digitale nettsider 

- oppgaver til deltakerne for å finne ut ting om hotellet på nett 

- Hotellets egne digitale program til internt bruk 

- Hotellets webinarer 

- www.arbeidsplassen.no 

- www.skatteetaten.no  

- Webløsninger for CV, eks.vis webrecruiter 

 

Regning - kan beregne tid og forstå tidsuttrykk  - klokke, kalender 

http://www.arbeidsplassen.no/
http://www.skatteetaten.no/


   
 

   
 

- kan beregne bruk av arbeidstid på ulike 

oppgaver, eks klargjøring av rom og 

kjøkkentralle  

- kan regne seg fram til om man kan være mer 

effektiv i hverdagen  

- beregne bruk av gjesteartikler på f.eks 

hotellrom  

- kan regne bruttolønn og nettolønn  

- kunne beregne hva åpningstiden i restaurant, 

badeland, andre steder på hotellet tilsvarer i 

antall timer  

- arbeidsliste og sjekkliste 

- lønnslipp og skattekort 

- gjesteinformasjon 

 

 


