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Vilka är vi och var jobbar vi?
Vi är fem elever från 

Kunskapsförbundet Väst som har en 

pågående utbildnings på Hotell & 

Turismprogrammet samt 

Restaurang- och Livsmedel med 

inriktningen bageri och konditori. 

I Frankrike arbetade vi på hotell, 

restaurang och bageri 



Var har vi varit? 

Vi har varit i Frankrike i en stad som ligger 

längst sydkusten kallad Perpignan. 

Staden ligger cirka 30 minuter

från gränsen till Spanien



När var vi där?

Vi var där mellan 17 april 

till den 8 maj, vilket 

motsvarar 22 dagar. 



• Man har lärt sig att anpassa sig till deras kultur och de 

olikheter som har framkommit under resans gång.

• Att utveckla sitt språk i både engelska och franska. Det 

franska språket skiljer sig hyfsat mycket men alla vi har lärt 

oss det grundliga och det viktigaste man behöver för att 

kunna kommunicera enkelt.  

Vad har vi lärt oss?



• Vi alla har bott själva tillsammans med fem elever från Italien 

vilket har lett till att man som grupp måste utveckla sin 

förmåga att kommunicera med varandra och komma fram till 

en bästa lösningar. 

• Vi har även lärt oss hur vi ska anpassa oss till olika situationer 

som kan förekomma i arbetet. 

Vad har vi lärt oss? (FORTSÄTTNING) 



• Vi kan använda våra nya kunskaper på framtida arbeten inom 

både Hotell och Restaurangbranschen. 

• Vi har utvecklat vårt ordförråd i engelska samt en del inom 

Franska vilket kan vara gynnsamt för framtida arbeten.

Hur kan vi tillämpa våra nya 
kunskaper i vår yrkesroll



Vad var det bästa med vår resa? 

Det bästa med resan var att få träffa och lära känna nya 

människor samt att vi har skapat minnen för livet. Vi har fått lära 

oss mycket nytt om hur det är att arbeta i ett annat land med 

annorlunda kultur vilket är väldigt gynnsamt för framtiden!



Bilder från resan 




