
HANDELS- OCH 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Det här är utbildningen för dig, som vill arbeta 
inom handelsyrken, t.ex. säljare, inköpare och 
butiksledare, eller inom administrativa yrken, 
t.ex. personal-, ekonomi- och IT-administratör. 
Du läser entreprenörskap och lär dig hur man 
genomför projekt. Du kommer också att få kun-
skap om hur man driver ett eget företag.

Om du tror att det skulle passa dig att arbeta i ett servi-

ceyrke, där det är viktigt att ha ett positivt sätt och ett 

högt tempo, är det här en utmärkt utbildning! Värmland 

är en stark handelsregion där det även finns många olika 

yrken med administrativ inriktning. 

Minst 15 veckor är arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

fördelat över de tre åren. Du får vara ute i butiker, admi-

nistrativa företag, försäljningsavdelningar, receptioner 

mm. Vi samarbetar också med andra länder och knyter 

kontakter som gör att du kan få göra del av din praktik 

utomlands. 

Tack vare kontakten med APL-företagen erbjuds våra 

elever ofta extraarbete på fritiden. 

Du som funderar på att starta ett eget företag kommer 

att ha god nytta av de kunskaper du får genom kurser 

inom bl.a. information, marknadsföring, ledarskap och 

entreprenörskap. Många provar redan under gymna-

sietiden på att starta upp och driva ett så kallat UF-

företag.

Efter gymnasiet finns det många yrken att välja mel-

lan. Du kan också läsa vidare på universitet, högskola 

eller yrkeshögskola. Då gäller det att du planerar dina 

studier, så att du väljer till behörighetsgivande kurser. 

Yrkeshögskoleutbildning kan dessutom kräva arbets-

livserfarenhet.

Som ett bevis på vår goda kvalitet och vårt branschsam-

arbete har vi blivit certifierat som ServiceCollege, vilket 

vi är mycket stolta över.

KONTAKTA OSS 
Elisabeth Gunnarsson, studie- och yrkesvägledare
Tel: 054-540 16 32  
E-post: elisabeth.gunnarsson@karlstad.se 

Tingvallagymnasiet, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Karlbergsgatan 2A, Karlstad
Exp.tel: 054-540 16 50
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KURSER PÅ HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 600 POÄNG

Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 ................................................................................100 p
Historia 1a:1 ...............................................................................50 p
Idrott och hälsa 1 .....................................................................100 p
Matematik 1 .............................................................................100 p
Naturkunskap 1a:1 ....................................................................50 p
Religionskunskap 1 ....................................................................50 p
Samhällskunskap 1a:1 ..............................................................50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

Kurser som finns på alla handels- och administrations-

program i Sverige:

Entreprenörsskap ....................................................................100 p
Servicekunskap ........................................................................100 p
Branschkunskap inom handel och administration ................100 p
Information och kommunikation 1 .........................................100 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. 

Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete .......................................................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
700 POÄNG

Här kan du välja mellan de kurspaket som skolan tar 

fram för att bredda och fördjupa din utbildning. Svenska 

2/Svenska som andraspråk 2 ingår i programfördjup-

ningen.

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder 

inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspe-

cifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller 

välja kurser bara av rent intresse.

Vi erbjuder alltid Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 

3 samt Engelska 6, för dig som vill få grundläggande be-

hörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser kan 

du välja inom individuellt val (200 p), utökad studiekurs 

(100 p) och/eller inom programfördjupning (100p).

INRIKTNINGAR 500 POÄNG

Inför andra året söker du en av nedanstående inriktningar.

Administrativ service

Du får lära dig att planera och utföra ett arbete själv- 

ständigt men även att kunna samarbeta med andra. Du 

ska förstå anbud och beställningar och kunna utforma 

presentations- och informationsmaterial i affärssamman-

hang. Här ingår att kunna använda olika IT-verktyg.

Administration 1 .......................................................................100 p
Affärskommunikation ..............................................................100 p
Information och kommunikation 2 .........................................100 p
Intern och extern kommunikation ...........................................100 p
Ledarskap och organisation ....................................................100 p

Handel och service

Du fördjupar dina kunskaper i marknadsföring och får 

mer erfarenhet av information och reklam. Du lär dig att 

exponera varor på ett säljande sätt samt att planera kam-

panjer och marknadsundersökningar. Du får kunskap om 

internethandel, t ex hur man startar nätbutik.

Personlig försäljning 1 .............................................................100 p
Affärsutveckling och ledarkunskap.........................................100 p
Praktisk marknadsföring 1 ......................................................100 p
Inköp 1 ......................................................................................100 p
Näthandel 1 ..............................................................................100 p
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Vår utbildning är en del av 
kvalitetssatsningen Servicecollege

• Projektadministratör 

• Ekonomiassistent 

• Marknadsassistent 

• Exponering och 

   utställningsdesigner

• Personalassistent 

• Inköpare

• Marknadsförare

• Ledare i butik

• Handlare

• Näthandlare

• Säljare

TÄNKBARA YRKESOMRåDEN 
OcH VIDAREUTBILDNINGAR


