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HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Det här är utbildningen för dig som vill
arbeta som till exempel säljare, inköpare
och butiksledare eller egen företagare.

Om du vill jobba inom servicebranschen, där
det är viktigt att ha ett positivt sätt och ett högt
tempo, är det här en utmärkt utbildning!
Under utbildningen läser du entreprenörskap
och lär dig genomföra projekt. Du kommer också
att få kunskap om hur man driver ett företag.
Minst 15 veckor är arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Då är du bland annat ute i butiker, av
varierande art. Tack vare kontakter med APLföretagen erbjuds våra elever ofta extraarbete på
fritiden. Vi samarbetar också med andra länder.

Efter gymnasiet finns det många yrken att välja
mellan. Du kan också läsa vidare på universitet
eller högskola. Då gäller det att du planerar dina
studier, så att du väljer till kurser som ger dig
högskolebehörighet.

Läs mer om utbildningen på:

karlstad.se/tingvallagymnasiet

Scanna koden för att läsa
om utbildningen på webben

KURSER PÅ HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

INRIKTNINGAR OCH PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG

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

HANDEL OCH SERVICE

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG
Entreprenörsskap ......................................................... 100 p
Servicekunskap ............................................................ 100 p
Branschkunskap inom handel och administration .... 100 p
Information och kommunikation 1 ........................... 100 p

Personlig försäljning 1 ................................................
Affärsutveckling och ledarskap..................................
Praktisk marknadsföring 1 ........................................
Inköp 1 ..........................................................................
Näthandel 1 ..................................................................

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupningar 700 poäng
Entreprenörskap och företagande .............................
Företagsekonomi 1 ......................................................
Personlig försäljning 2 .................................................
Handel – specialisering ...............................................
Praktisk marknadsföring 2 .........................................
Praktisk marknadsföring 3 .........................................
Svenska 2 ......................................................................

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiearbete ........................................................... 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Här väljer du själv bland de kurser som skolan
erbjuder inom det individuella valet. Du kan
läsa fler programspecifika kurser, komplettera
din högskolebehörighet eller välja kurser bara
av rent intresse.
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Vi erbjuder alltid svenska/svenska som
andraspråk 2 och 3 samt engelska 6, för dig som
vill få grundläggande behörighet till universitet
och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom
individuellt val (200 p), utökad studiekurs (100 p)
och/eller inom programfördjupning (100 p).
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Elisabeth Gunnarsson, studie- och yrkesvägledare
Tel: 054-540 16 32
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