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Många möjligheter
PÅ IHR ÄR MÅLSÄTTNINGEN ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SINA
MÅL, KÄNNA SIG TRYGGA I SKOLAN OCH FÅ UTLOPP FÖR
SIN KREATIVITET INOM SIN VALDA UTBILDNING.

En trygg skola

Vi tror starkt på att ömsesidig respekt, delaktighet och glädje skapar förutsättningar för

tillit och lärande. Med närvarande pedagoger, utmanande ledarskap och fokus på lärandet
skapar vi en trygg kultur på vår skola.

Gymnasieexamen och högskolebehörighet

Din examen gör dig väl förberedd och attraktiv för att arbeta i branschen direkt efter din
utbildning hos oss. Vi vill att dina möjligheter till vidareutbildning ska vara så stora som

möjligt. Därför har vi lagt in engelska 6 och svenska 2 i din utbildning. I åk 3 lägger du till
svenska 3 och har då grundläggande behörighet.
Världens mest kända certifiering i Engelska

Som elev hos oss har du möjlighet att ta en av världens mest kända certifieringar i det
engelska språket - Cambridge First Certificate in English. Med hela världen som din

arbetsplats är det viktigt att kunna bra engelska. Vi bidrar till viss del för provavgiften
och förbereder dig inför examen.

2

Campus Södermalm

NY RESTAURANG
OCH NYA LOKALER
PÅ CAMPUS
SÖDERMALM
DET HÄNDER SPÄNNANDE SAKER PÅ SÖDERMALM. JUST NU VÄXER ETT

HELT NYTT CAMPUS UPP LÄNGS KAJEN VID NORRA HAMMARBYHAMNEN,
EN MÖTESPLATS FÖR GYMNASIEELEVER FRÅN HELA STOCKHOLM.

Höstterminen 2022

Gemensamma ytor

flyttar vi på IHR in i våra nya,

finnas en stor gemensam skol-

Lagom till höstterminen 2022
fräscha lokaler tillsammans

med tre andra gymnasieskolor;
ProCivitas Stockholm, KLARA
Södra och LBS Kreativa

På campuset kommer det även
matsal, en idrottshall, ett skol-

café och ett bibliotek. Vårt eget

våningsplan har vi för oss själva.

Gymnasiet Stockholm Södra.

En mötesplats mitt i centrum

Ny skola - anpassad för oss!

bli Stockholms största och mest

På tredje våningen kommer vi ha

våra klassrum, vårt nya fina metodkök och vårt nya fräscha bageri.
På campus kommer vi även att

driva vår egen restaurang som

Campus Södermalm kommer
moderna gymnasiecampus.
En mötesplats för modernt

lärande i en attraktiv skolmiljö
med bra centralt läge.

är öppen för allmänheten, där

Campuset kommer att ligga på

du lärt dig i klassrummet.

som närmsta T-banestation.

får du chansen att använda det

Tullgårdsgatan 12 med Skanstull
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2019
Guld i servering på Gymnasie-SM
Brons i kök på Gymnasie-SM

Silver och Brons på Årets Kockelev
(individuell tävling)

Silver och Brons på Årets kockelever
(lagtävling)

Fler vinster
Guld i kök på Gymnasie-SM

Silver i servering på Gymnasie-SM
Brons i Unga Ekokockar

Guld och silver Årets kockelev

ÅRSKURS 1
Vill man finns det möjligheter för våra elever
att tävla. I årskurs 1 har vi en egen tävling
som vi kallar MatÅKett där de som vill får
testa att laga mat som bedöms av en intern
jury bestående av lärare på skolan. Det är
valfritt att vara med i tävlingen.
ÅRSKURS 2 OCH 3
I årskurs 2 tävlar vi i Årets kockelever och
i årskurs 3 tävlar vi i Årets kockelev samt
Gymnasie-SM.

GYMNASIE-SM
I Gymnasie-SM kan man tävla i servering, kök
och hotell. Elever som tävlar får en coach från
skolan. Tillsammans lägger både elever och
lärare mycket tid på att träna inför kommande
tävlingar.

Vinn utmärkelser

COVID
Under 2020 genomfördes det inga tävlingar
på grund av COVID-19. Däremot är vi väldigt
stolta över eleverna och deras vinster från
föregående år.

TRÄNING SAMT STRUKTURERA ALLT RUNTOMKRING.”

”SOM TÄVLINGSCOACH JOBBAR MAN MYCKET MED ATT LYFTA
ELEVERNA, FÅ DEM ATT TRO PÅ SIG SJÄLVA, HITTA TID TILL
- KRISTINA HOLMSÉN, KÖKSLÄRARE
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Rektorn har ordet

ATT DET ÄR VIKTIGT ATT FÅ KOMMA UT OCH LÄRA SIG

Din framtid börjar hos oss

Vår ambition är att ge dig den bästa grundutbild-

På IHR ingår därför 20 veckors praktik (APL - arbets-

VÅRA UTBILDNINGAR GER DIG EN BRA

vara attraktiv i branschen redan under din studietid.

som vi vet vikten av att få branscherfarenhet.

START PÅ DINA JOBBMÖJLIGHETER

EN SKOLA ATT VÄXA I – HOS OSS FÅR DU GÅ I EN SKOLA

MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS - VI TYCKER

UTVECKLAS OCH NÅ DINA MÅL.

AV BRANSCHEN

MED HÄRLIG STÄMNING DÄR DU FÅR CHANSEN ATT

ningen inom hotell och restaurang. Du kommer att

Vill du så kan du välja till några ämnen och få hög-

platsförlagt lärande) under din gymnasietid efter-

skolebehörighet.

Våra praktikplater

Inspireras av de bästa i branschen

erbjuda praktikplatser på några av Stockholms bästa

På Internationella Hotell- och Restaurangskolan

(IHR) anpassar vi utbildningen efter hur branschen
utvecklas. Detta gör vi genom att bjuda in gäst-

föreläsare och inspiratörer inom både hotell- och
restaurangbranschen.

I RESTAURANG- OCH HOTELLVÄRLDEN!

Praktiken är en viktig del av din utbildning. Vi kan

SAMTIDIGT GER DE DIG EN GOD PLATT-

hotell och restauranger. För oss är det viktigaste att

FORM FÖR EN MÄNGD ANDRA YRKEN,

praktikplatsen kan erbjuda en bra handledare en

schysst arbetsmiljö och ett lärande som är skräddar-

I SVERIGE ELLER UTOMLANDS.

Jag vill att du som elev ska
avsluta skoldagen med
känslan av att ha lärt dig
något nytt och något
användbart.
Det enskilda mötet mellan
dig och din lärare utmanar
dina tankar och leder till
personlig utveckling av
dina förmågor.”
Med det sagt, vill jag varmt
välkomna dig till IHR!

/ Petronella Odhner, Rektor

sytt för just dig. Detta gäller alla praktikplatser oavsett
om de finns i Sverige eller utomlands.
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Bageri och konditori

VILL DU JOBBA
SOM KONDITOR
ELLER BAGARE?

LETAR DU EFTER ETT YRKE DÄR DU FÅR JOBBA KREATIVT MED HÄNDERNA?
HOS OSS FÅR DU MÖJLIGHET ATT UTVECKLA DITT INTRESSE I ATT SKAPA
ALLA TÄNKBARA GODSAKER.

Restaurang- och livsmedels-

Vi har samarbete med flera olika

Om du väljer bageri och konditori

holm och fina praktikplatser.

programmet

inriktningen kommer du att upp-

bagerier och konditorier i Stock-

Gymnasiearbete

Om du vill kan du även lägga

Individuellt val
För kursutbud kontakta skolan

programmet är ett yrkesprogram.

bröd, tårtor, bakverk och choklad
till att skapa kompletta desserter.
Du lär dig allt från grunden och
genom att träna praktiskt

utvecklar du dina kunskaper.
Praktisera på bageri

Inriktning
Bageri 1
Konditori 1
Choklad och konfektyr

livsmedelssektorn.

kreativitet, i vårt nya bageri på
Du får arbeta med allt från mat-

Programgemensamma ämnen
Branschkunskap inom restaurang..
och livsmedel
Hygien
Livsmedel och näringskunskap 1
Service och bemötande

kunskaper som behövs för att

Framtida möjligheter

Campus Södermalm.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

Programfördjupning
Bageri 2
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Engelska 6
Konditori 2
Konditori 3
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Konditori specialisering

täcka en spännande bransch

som präglas av lagarbete och

Poängplan

Restaurang- och livsmedelsEfter examen har du fått de

arbeta inom restaurang- och

till kurser för att få högskolebehörighet.

Under din gymnasietid hos oss

gör du praktik under 20 veckor.
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Hotell och turism

VILL DU JOBBA PÅ
HOTELL ELLER MED
EVENT I VÄRLDSKLASS?
DET SOM ALLA JOBB INOM HOTELL OCH TURISM HAR GEMENSAMT ÄR
VILJAN ATT GE GÄSTEN EN OFÖRGLÖMLIG UPPLEVELSE. HOS OSS FÅR
DU LÄRA DIG JUST DET!

Hotell- och turismprogrammet

Vi jobbar branschnära med ett

kommer du att få lära dig allt

praktikplatser på större och

Under din gymnasieutbildning

från gästbemötande och receptionsarbete till att organisera,

planera och genomföra hotell

stort kontaktnät och kan erbjuda
mindre hotell, kursgårdar och
restauranger.

och konferensupplevelser samt

Framtida möjligheter

kurser i aktiviteter och värdskap,

är ett yrkesprogram. Efter examen

arrangera större events. Med

marknadsföring och evenemang
får du dessutom lära dig knepen

att driva eget, att locka gäster till

events och att skapa upplevelser

Hotell- och turismprogrammet

Programfördjupning
Frukost- och bufféservering
Aktiviteter och upplevelser
Reception 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Våningsservice 1
Servering 1
Evenemang
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering

hotellsektorn.

Individuellt val
För kursutbud kontakta skolan

Praktisera på hotell - i Sverige

het så att du kan fortsätta att

praktik under 22 veckor.

Programgemensamma ämnen
Besöksnäringen
Engelska 6
Entreprenörskap
Konferens och evenemang
Logi
Resmål och resvägar
Hållbar turism
Service och bemötande

Gymnasiearbete

behövs för att arbeta inom

Om du vill kan du även lägga till

Under din gymnasietid gör du

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

ska du ha fått de kunskaper som

i världsklass.

eller utomlands

Poängplan

kurser för att få högskolebehörigstudera på exempelvis en yrkeshögskola eller hotellskola.
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Kök och servering

KOCK, SERVITÖR,
SOMMELIER ELLER
OSTMÄSTARE?

KOCK, SERVITÖR, SOMMELIER ELLER OSTMÄSTARE ÄR NÅGRA AV DE YRKEN

DU KAN JOBBA SOM EFTER ATT HA GÅTT RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET MED INRIKTNING KÖK OCH SERVERING.

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Inom restaurangyrket har du

allt från dukning till servering och
sommelierkunskaper.

passion till mat, dryck och gästens

Praktisera på stjärnkrogar -

av serveringsluckan du jobbar

Under din gymnasietid gör du

upplevelse. Oavsett vilken sida

på handlar det om service, tempo
och teamwork.

i Sverige eller utomlands

praktik under 20 veckor. Vårt stora
kontaktnät i branschen gör att vi
har många olika praktikplatser:

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Programgemensamma ämnen
Branschkunskap inom restaurang..
och livsmedel
Hygien
Livsmedel och näringskunskap 1
Service och bemötande
Inriktning
Mat och dryck i kombination
Matlagning 1
Servering 1
Programfördjupning - Kök
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Engelska 6
Matlagning 4
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2
Matlagning 3

Efter examen ska du ha fått de

Programfördjupning – Servering
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Drycker
Matsalshatverk
Engelska 6
Matlagning 2
Servering 2

varor, kombinerar smaker, lagar

arbeta inom restaurangbran-

Gymnasiearbete

tallriken. Inom servering har du

lägga till kurser för att få hög-

Individuellt val
För kursutbud kontakta skolan

Du lär dig på ett hållbart sätt att

laga traditionella maträtter till ny-

Framtida möjligheter

nera mat och dryck i ny restau-

grammet är ett yrkesprogram.

tänkande fusion samt att kombirang på Campus Södermalm.

I köket jobbar du kreativt med råmat och presenterar snyggt på

gästens upplevelse i fokus, med

Restaurang- och livsmedelspro-

kunskaper som behövs för att

chen. Om du vill kan du även
skolebehörighet.
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Vår hållbarhetspolicy

VI UTBILDAR MIJLÖSCHYSSTA MÄSTARE
För oss finns det inget alternativ, vi arbetar
alltid miljöschysst.

Vårt mål - att alla våra elever ska bli miljöschyssta mästare

Som skola har vi ett stort ansvar. Men vi har
också en fantastisk möjlighet att påverka
eftersom att det är vi som utbildar morgondagens kompetens. För oss finns det inget
alternativ, vi arbetar alltid miljöschysst.

Vi har sedan vår start arbetat aktivt med hållbarhet. När våra elever går ut ska de ha med
sig ett proaktivt och sunt tänk när det kommer
till att skapa en hållbar arbetsmiljö och framtid. Men framförallt vill vi att de ska känna att
det är enkelt, viktigt och naturligt att vara
miljöschysst.

Istället för att slänga oss med gamla klimatklyschor vill vi bevisa vad vi faktiskt gör. För oss
är det viktigt att tydligt och transparent kommunicera hur vi arbetar och utbildar för att
bidra till hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter. Vi vill helt enkelt
visa att vi tar ansvar och samtidigt inspirera
resten av branschen att göra detsamma.

Genom medvetna val och nyfikenhet för nya
metoder försäkrar vi oss om att bidra positivt
till skolans och elevernas utveckling, branschen
vi verkar i och till samhället i stort. Varje dag
arbetar vi aktivt med våra miljöpunkter för att
kunna uppnå vårt mål om att alla våra elever
ska bli miljöschyssta mästare.
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”BEHOVET AV ATT UPPLEVA OCH
UMGÅS HAR ALDRIG VARIT STÖRRE”
INTERVJU MED FRIDA NILSSON, ESS GROUP
Frida Nilsson jobbar som Development & Quality Head Chef för Ess Group. Det innebär att hon

b.la jobbar nära kökscheferna med menyutveckling, har kontakt med leverantörer och odlare,
utbildar och inspirerar i grön matlagning samt anordnar matlagningsevent.
När bestämde du dig för att bli kock?
- Ganska tidigt, jag har så länge jag minns varit intresserad av smak och vart råvaror kommer ifrån.
Som 13 åring började jag jobba i kök på en sommarrestaurang. Redan då kände jag att jag hittat
hem och det kändes sedan självklart att söka till restaurangskolan.
Hur ser du på framtiden och hur ställer man om i kris?
- Jag ser ljust på framtiden trots att det krävs en tids återhämtning efter pandemin. Viljan och
behovet av att uppleva och umgås har aldrig varit större. För att ställa om fokuserar man på

Vilka är dina drivkrafter?
”Jag motiveras inte av att tävla
utan tycker det är roligare och

mer utvecklande att jobba med
service och möta gästen varje
dag och få direkt feedback.”

det som är viktigt – människorna. Är ärlig, kommunikativ och flexibel. Viktigast är att hela tiden
uppdatera personalen så att alla känner sig delaktiga.

Har du tips till unga som vill jobba inom restaurang eller service?
- Var nyfiken, visa intresse, var lyhörd och mottaglig för information – men våga vara ärlig

mot din chef. Hitta en arbetsplats som du trivs på så att du tycker det är kul att gå till jobbet.

- Frida Nilsson, Development &

Quality Head Chef för Ess Group

Vad är Ess Group?
Ess Group är en hotell- och restauranggrupp som driver b.la Ellery Beach
House, Ystad Saltsjöbad, Hotel Pigalle, MJ’s och Steam Hotel.
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Elev för en dag

Din plan efter studenten?
Resa! Mycket servering! Jag

ska jobba på en bar ute på en

liten ort i Frankrike. Jag ser fram
emot att kunna använda mina

Genom att besöka oss för en dag
lär du känna våra skolor och det
program du är intresserad av på
djupet. Du får en rundvisning av
skolan, får följa med på några
lektioner samt tillfälle att ställa
alla de frågor du kan tänkas ha.
Kontakta skolan så hittar vi tillsammans ett lämpligt tillfälle.

kunskaper och kunna vara social.

Elevintervju

Jag hoppas att jag får lära mig
lite mer om vin!

”UTBILDNINGEN ÄR
VERKLIGEN INTERNATIONELL”
INTERVJU MED JOSEFINE, ÅK 3 - KÖK OCH SERVERING
Du går nu tredje året på IHR, vad har varit det bästa med din utbildning?

– Det första som drog mig till skolan var ambitionsnivån. Att man får resa och göra annat i sin utbildning,
den är verkligen internationell. Indien, Paris, London. Vinresor. Utbildningen ger så många roliga möjligheter. Men det bästa är nog hur mycket olika saker man får lära sig. Vi lagar husmanskost, franskt och
italienskt.

Barteknik var jättekul även fast det är en serveringsdel. Man får lära sig om vin- och spritsorter och även

Öppet hus - datum och tid
Till följd av covid kan flera av våra
öppna hus komma att bli digitala
eller bokningsbara. Håll därför utkik på vår hemsida där vi löpande
uppdaterar informationen.
Onsdag 1 dec kl. 17.00 – 19.00
Onsdag   2 feb   kl. 17.00 – 19.00
Lördag
5 feb kl. 11.00 – 13.00
Onsdag 4 maj kl. 17.00 – 19.00

hur det kompletterar maten, berättar Josefine. Du får chansen att göra egna menyer. Jag har också lärt
mig hur man bakar bröd. Jag älskar att man får vara kreativ i sin matlagning och prova på allt.
Att utbildningen är så bred gör att man har många dörrar öppna!
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