Handel- och administrationsprogrammet
Lärlingsvariant
På Handels- och administrationsprogrammet kan Du jobba i vilken
affär som helst. Programmet passar dig som vill arbeta inom
handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare.

Handels- och administrationsprogrammet är ett
omfattande program som ger många olika yrkesmöjligheter. Vill du exempelvis arbeta som butikssäljare, inköpare eller butiksledare är detta ett
passande program. Du får på utbildningen lära dig
mer om arbete i en butik, t.ex kundservice, inköp,
att leda och kontrollera varuflöden, butiksledning
och försäljning.
Handelssektorn är en expansiv bransch som är
under ständig utveckling. För att vara rustad för
detta läser vi bl.a kundservice, marknadsföring,
näthandel och entreprenörsskap.
Som lärling är du ute på en arbetsplats minst 50%
av studietiden. Resten av kurserna, yrkesteori och
de teoretiska kurserna görs inne på Dahlstiernska.

Programöversikt
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1
Programgemensammakurser
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom
handel och
administration
Information och
kommunikation 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

100 p
100 p
100 p

Inriktning
Försäljning och
kundservice
Personlig försäljning 1
Aﬀärsutveckling och
ledarskap
Praktisk
marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1

500 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning
Exempelvis:
Företagsekonomi 1

700 p
100 p

100 p

Högskoleförberedelse
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3,
Engelska 6 för att nå grundläggande högskolebehörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge
ytterligare behörighet.

Elevkommentar:
Kristoﬀer:
”Detta är min 3:e plats som jag är på. Jag känner
att min handelskunskap blir större av att arbeta i
olika sorter av butiker.”

Programinformation
Vill du veta mer?
Hör av dig till Claes-Håkan Jonsson, 0727-09 92 00
SYV Börje Ekman, 0530-182 60

