
 

 

 

Utbildningen 

Drömmer du om att starta eget eller arbeta med försäljning, marknadsföring, 

butiksledning, inköp eller kundservice? Då ska du välja Handels- och 

administrationsprogrammet på Välkommaskolan. Du får en bred, internationellt 

gångbar utbildning som förbereder dig för yrkeslivet och framtidens krav på IT-

kompetens. Självklart kan du även välja att läsa det som krävs för grundläggande 

behörighet till Högskolan. 

Under dina studieår får du driva ett eget företag genom projektet Ung 

företagsamhet. Företaget bygger på din egen affärsidé och ska erbjuda verkliga 

varor eller tjänster. Under ett år går du igenom ett företags cykel från start, 

genomförande och avveckling. Med dessa erfarenheter har du goda möjligheter 

att själv lyckas med att starta och driva eget företag efter studietiden. Du får 

goda kunskaper om inköp, försäljning, ledarskap, kundservice samt att 

kommunicera i tal och skrift.   

  

Under utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, 

som ger dig möjlighet att omsätta dina kunskaper i verkligt arbete. Du får 

pröva på olika arbetsplatser utifrån dina intresseområden och knyta 

kontakter som ger dig kunskaper och erfarenheter som gör att du har stora 

möjligheter att få jobb direkt efter skolan. 

 

 

Efter utbildningen 

Med en yrkesexamen kan du arbeta som egen företagare, säljare och 

butikschef. En yrkesexamen ger dig även behörighet att söka vidare till 

Yrkeshögskolan. Har du läst grundläggande behörighet för högskolestudier 

så kan du även söka till högskola/universitet. Möjligheterna är många för 

dig som är ambitiös och beredd på att satsa på dina gymnasiestudier!  

 

Poängplan Antal poäng 

 

Gymnasiegemensamma 600 

Engelska 5 100 

Historia 1a1 50 

Idrott och Hälsa 1 100 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 1 alternativt  

Svenska som andra språk 1 100 

 

Programgemensamma 400 

Entreprenörskap 100 

Servicekunskap 100 

Branschkunskap inom handel och 

administration 100 

Information och kommunikation 1 100 

 

Inriktning: 

Handel och service 500 

Personlig försäljning 1 100 

Praktisk marknadsföring 1 100 

Affärsutveckling och ledarskap 100 

Inköp 1 100 

Näthandel 1  100 

  

Programfördjupning 700 

Yrkesutgång:  

Säljare/Ledare och butikschef 

Entreprenörskap och företagande 100 

Handel – specialisering 1 och 2 200 

Ledarskap och organisation 100 

Personlig försäljning 2 100 

Praktisk marknadsföring 2 100 

Utställningsdesign el Svenska 2/  

alt Svenska som andra språk 2 100 

 

Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 200 

 

Inriktning: 

Administrativ service 

Ges inte på vår skola 

 

Summa 2500 
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