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Velkommen som elev til St. Marie læringssenter og Quality Hotel sin klasse 

Hotellkompetanse. Vi gleder oss til å bli kjent med deg og å bistå deg med å få 

kompetanseattest innenfor hotell dette skoleåret. 

Målet med å være elev i Hotellkompetanse er at du både skal få teoretisk og praktisk opplæring som gjør 

det klar til å få arbeid ved et hotell ved endt semester. Ved at du får en grundig opplæring og tett oppfølging 

i Hotellkompetanse vil du være en mer attraktiv arbeidssøker for ulike hotell i framtiden.  

 

Rammene for klassen 

Hotellkompetanse varer fra 17. august til og med 18. desember. Det er skole fem dager i uken i hele 

perioden, foruten om i høstferien, uke 40. Skoledagen varer fra klokken 09.00 til 15.00.  Du vil ha tre lærere 

og kontaktpersoner i denne perioden fra skolen og NAV; Marchus Hoem, Marianne Skjold Heines og 

Kathrine Svendsen.  

Du forplikter deg til å fullføre Hotellkompetanse når du starter 17. august. Dette er bakgrunnen for at du må 

signere avtale om deltakelse i Hotellkompetanse. Dette betyr at du ikke kan avslutte klassen fordi du f.eks. 

får tilbud om å delta i praksis eller på annet kurs. Avtale om å delta i Hotellkompetanse ligger vedlagt dette 

heftet.   

Fra 17. august til og med 18. september er det 5 ukers kunnskapsopplæring om å arbeide på hotell og hva 

det vil si å være arbeidstaker. I denne perioden vil du lære mye om hotellfaget og det vil komme ulike 

prøver om det du har lært. Disse fem ukene er vi både på St. Marie læringssenter og på hotellet.  

Fra 21. september til 18. desember er det praktisk opplæring. Denne perioden har du praktisk opplæring 

tirsdag, onsdag, torsdag og fredag hver uke. Mandager er skoledag på hotellet med lærer. Det vil være 

jevnlige evalueringsmøter med deg, hotellet og oss lærere for å hjelpe deg å lære mest mulig om 

hotellfaget og bistå deg i din utvikling. I denne perioden er klassen kun på hotellet.  

Ved endt semester vil du få en kompetanseattest som sier hva du har lært på Hotellkompetanse og hvilke 

konkrete oppgaver du kan utføre på avdeling. Kompetanseattesten tar utgangspunkt i undervisning, 

observasjoner og evalueringer du har hatt med lærerne og hotellet underveis. 

 

Forventninger og egeninnsats 

Å være elev i Hotellkompetanse krever egeninnsats av deg! Både St. Marie læringssenter, hotellet og 

introduksjonsprogrammet for flyktninger (NAV) forventer at du som elev tar ansvar for egen læring. Det 

forventes at du gjør hjemmeoppgaver, at du bruker tid hjemme på å lese, at du stiller spørsmål underveis i 

undervisningen og i den praktiske opplæringen. Det forventes minst 7,5 timer med hjemmearbeid og 

egeninnsats i uken.  

Du får din egen Hotellkompetanse arbeidsperm. Vi vil at undervisningsmateriell, oppgaver, hjemmelekser 

og annet fra klassen oppbevares i permen. Du bør bruke permen til å arbeide med Hotellkompetanse 

hjemme. Det blir enklere å oppsummere og bruke permen som et oppslagsverk når alt er samlet. Skriv 

også ned spørsmål du har underveis.    

Du vil få utdelt en glosebok hvor du skal skrive ned nye ord du skal lære deg. Gloseboken skal du alltid ha 

med deg f.eks. i lommen slik at du kan notere ned nye ord du lærer deg.  

 

Du vil også få oppgaver og lekser ukentlig. Det vil ikke være mulig å få gitt deg en god praktisk opplæring 

på hotellet daglig fra 21. september hvis du ikke har fulgt opp hjemmearbeid og hatt mye egen innsats for å 

lære deg hotellfaget.  

 

 

 

 



 

Quality Hotel Sarpsborg 

Både lærere og ansatte ved hotellet vil lære deg opp i å arbeide på hotell.  Du vil få mentor på avdelingen 

du skal være på i praktisk opplæring. Hotellet vil også være mye tilstede under kunnskapsopplæringen.  

Quality Hotel er en av Nordens største hotellkjeder med over 60 hoteller i Norge, Sverige og Danmark. På 

Quality Hotel er det møtene mellom mennesker som er viktigst, og et besøk på hotellet skal være noe man 

minnes med glede. Quality Hotel Sarpsborg har som mål å være Norges morsomste hotell, både for de 

som arbeider på hotellet men også for de som besøker hotellet.  

Litt informasjon om hotellet: 

    

Rutebussen stopper rett utenfor hotellet. Du kan ta buss 12 Kalnes, 13 Kalnes og 132 Oppstad-Hannestad 

kan tas, de går ofte. Sjekk busstider på Østfold kollektivtrafikk. 
 

Fraværsregler og bruk av mobiltelefon 
Det er de samme fraværsregler for Hotellkompetanse som det er på St. Marie læringssenter og 

introduksjonsprogrammet for flyktninger. Ved sykdom må det leveres egenmelding hvis denne rettighet ikke 

er brukt opp eller sykemelding. Kan bruke maks fire egenmeldinger egen sykdom per 12 måneder. Hver 

egenmeldingsperiode varer fra 1 til 3 dager. Ved sykt barn under 12 år kan det brukes inntil 10 

egenmeldingsdager per 12 måneder for inntil 2 barn og inntil 15 dager for 3 barn eller mer. Du må ringe til 

lærer om fravær i kunnskapsopplæringen, og til lærer og mentor i den praktiske opplæringen før 

arbeidsdagen starter.  

Avtaler på offentlige kontor eller ulike spesialister er det ønskelig at tas før klokken 09.00 og eller etter  

kl 15.00. Hvis det ikke er mulig å få avtale på disse tidene, bes det om at flest mulig avtaler legges til 

samme dag. ALLE dager i uken er like viktige å være tilstede på Hotellkompetanse.  

Mobiltelefon skal ikke brukes i skoletimene eller under den praktiske opplæringen. Eventuelle 

telefonsamtaler eller tekstmeldinger må ordnes i pausene. Venter du en viktig samtale fra f.eks. lege må du 

gi beskjed om dette når dagen starter.  

 

Taushetsplikt 

Som elev i Hotellkompetanse har du taushetsplikt om informasjon du får vite om andre elever i klassen og 

informasjon du får vite på hotellet som ikke er offentlig informasjon som alle har tilgang til. Dette betyr at du 

ikke skal fortelle noen andre om denne informasjonen, taushetsplikten gjelder også etter at du er ferdig i 

Hotellkompetanse. Du må signere taushetsplikt skjema for å delta i klassen.  

 

Velkommen til Hotellkompetanse! 

 


