
Handels- & administrationsprogrammet

Utbildningen lär dig att möta människor, för-
stå vad som är riktigt bra service och vad 
som krävs av en företagare. När du lämnar 

skolan har du de kunskaper som behövs för att 
möta arbetslivet. 

Vad lär du dig här? 
Under utbildningen lär du dig att kommunicera 
med människor, både i verkliga livet och via di-
gitala medier. Du får lära dig om försäljning, in-
köp, varuflöden, logistik och entreprenörskap. 
Det senare är ett av de ämnen som du får arbeta 
praktiskt med genom hela utbildningen, där du 
genom Ung Företagsamhet får du starta och dri-
va ditt eget företag, utifrån din egen affärsidé. 
Andra kunskapsområden, som till exempel juri-
diska frågor, integreras i sitt sammanhang vilket 
ger dig en bra helhetssyn på utbildningen. 

Hur jobbar vi? 
Du tränar din förmåga att utveckla relationer 
med affärskontakter och medarbetare. Vi ar-
betar mycket med att samla in, analysera och 
värdera information och att ta ansvar och hand-
la med omdöme. Du arbetar ofta i projektform 
och tränar din förmåga att vara aktiv och fö-
retagande. Dessutom har du minst 15 veckors 
utbildning ute på en arbetsplats,  
så kallad APL. 

Kortfakta
Yrkesprogram

Omfattning 2500 poäng

Erbjuds på 
Magnus Åbergsgymnasiet

Är du intresserad av entreprenörskap, försäljning, service, inköp, marknads-
föring och ekonomi? Drömmer du om att starta eget företag inom handel? Då är 
detta programmet för dig. 
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Handels- & administrationsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Information och kommunikation 1 100
Branschkunskap inom handel och
administration 100

INRIKTNINGAR SOM KAN ERBJUDAS

Handel och service
Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100

EXEMPEL PÅ FÖRDJUPNINGSKURSER
Handel och service
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Praktisk marknadsföring 2
Handel - specialisering (APL) 
Programhantering
Utställningsdesign

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Du kan få grundläggande högskole-
behörighet genom att välja dessa kurser:

Engelska 6  100
Svenska 3  100

Vill du veta mer? 
Gå in på magnusabergsgymnasiet.se för mer information om programmet 
och kontaktuppgifter för att komma och skugga. Vi ses! 
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