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REMISSYTTRANDE;
Remiss angående barn- och fritidsprogrammet, fordons- och
transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och
turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet och vvs och fastighetsprogrammet.
(SkoLverkets diarienummer 2017:1728)
Visita Svensk besöksnäring är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska
besöksnäringen. Visita samlar ca 5 390 medlernsföretag med över 7 860 verksamheter,
främst
hotell,
restauranger,
caféer,
nöj esrestauranger,
cateringföretag,
konferensanläggni ngar, spa, carnpingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöj esoch djurparker, turistbyråer, turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens
kollektivavtal och är en medlernsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som
branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är
besöksnäringens företrädare i politiska frågor.
-

Visita är rernissinstans och får komma in med följande.

YTTRANDE
Visita poängterar tidigare inlämnat remissvar (diarienummer U20 1 6/04660/GV) av
utredningen “En gyrnnasieutbildnirig för alla” (SOU 20 16:77) angående
högskolebehörigheten på yrkesprograrnrnen och då specifikt möjligheten att välja bort
de högskolebehörighetsgivande kurserna i stället för att som i dag välja till dem.
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Hotell- och turism
Visita bifaller utredningens förslag om att dagens två inriktningar på Hotell- och
turismprogramrnet, hotell och konferens samt turism och resor, slås samman och att
elever ges möjlighet att specialisera sig genom kurser inom prograrnfördjupningen.
Vidare ser Visita positivt på att kursen hållbar turism läggs till bland de
programgemensamma ämnena.
Visita bifaller även utredningens förslag att ämnena dryckeskunskap och
eventkunskap samt kursen Svenska 2/svenska som andraspråk 2 läggs till i
programfördj upningen.
Visita bifafler förslag om att ta bort kursen “telefon- och internetservice från
programstrukturen. Kursens centrala innehåll är omodern och inaktuell utefter vad
branschen idag efterfrågar.

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Vista bifaller utredningens förslag om att Restaurang- och Livsmedelsprograrnmets
inriktning, färskvaror, delikatess och catering tas bort.
Visita anser förslaget att de kurser som tidigare fanns i ovan nämnda inriktning ska
finnas kvar som kurser i programfördjupningen och därmed ge möjlighet att
specialiseras inom området.
Visita bifaller förslag om att ta bort kursen “telefon- och internetservice från
prograrnstrukturen. Kursens centrala innehåll är omodern och inaktuell utefter vad
branschen idag efterfrågar.
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