programplan handels- och administrationsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1

600 p
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom handel
och administration
Information och kommunikation 1

400 p
100 p
100 p

Inriktningar:
Administrativ service
Administration 1
Affärskommunikation
Information och kommunikation 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation

100 p

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

☞ Efter gymnasiet

När du har tagit studenten från
Handels- och administrationsprogrammet kan du välja att
börja jobba direkt eller att fortsätta
studera inom yrkeshögskolan. Alla
elever som går ett yrkesprogram
har möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet under
utbildningen i gymnasieskolan. För
att uppnå detta behöver du välja till
kurser i svenska och engelska.

Läs mer på:
www.skolverket.se
www.gymnasieguiden.se
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Handel och service
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Inköp 1
Näthandel 1

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

Programfördjupningar
Här ges några exempel:
Personaladministration
Affärskommunikation
Redovisning 1
Programhantering
Logistik 1
Transport och spedition
Praktisk marknadsföring 2
Evenemang
Matematik 2a
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Utställningsdesign 1

700 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val
200 p
Inom det individuella valet kan du välja
kurser för att bli behörig till högskolestudier. På handels- och administra-

tionsprogrammet kan du ev. behöva
utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan.
Gymnasiearbete
100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto
på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.
apl
På detta program har man minst 15
veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande
= praktik).
Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det
individuella valet är: En 6, Sv/Sv som
andraspråk 2 och 3, Ma 2a, någon kurs i
Idrott och hälsa, någon Estetisk kurs.
Kurserna En 6 och Sv/Sv som andraspråk 2 kan även erbjudas inom
programfördjupningen.
källa: skolverket.
gymnasieguiden reserverar sig
för eventuella ändringar efter
tryckdatum

jerry kvant: Det är bra att känna

på hur det är att jobba
Business college och service college
som inriktningarna på Frans Suell
kallas är två varianter av handels- och
administrationsprogrammet. Väljer
man service college läser man ett första basår för att därefter spendera två
dagar i veckan ute på något av skolans samarbetsföretag. Jerry kommer
att få göra praktik på både Stadium
och ICA Maxi, och ser särskilt fram
emot att prova på att arbeta på Ikea
under sitt sista år.
– Man får gå ut i arbetslivet och
känna på hur det är att jobba. Det var
en anledning till att jag valde att gå
här, säger Jerry.
Business college-inriktningen ser
inte riktigt ut på samma sätt. Istället
för praktik två dagar i veckan har man
nio veckors heltidspraktik innan man
tar studenten. Jerrys klasskompisar
Katrina och Sara som jag också får
träffa förklarar skillnaden.
– På business college får man
själv välja var man vill praktisera. Det
kan nog vara bra att ha praktik precis
innan studenten. Skulle det leda till
ett jobb vore det ju ett stort plus i
kanten, säger Sara.
Katrina berättar att eleverna
löpande får arbeta med olika

övningsföretag, som exempelvis Claes
Ohlson.
– Vi jobbar med verkliga fall och
frågor som rör företaget men inte
med riktiga pengar. På det sättet får
vi pröva på hur det är att driva ett
företag. Man får testa inköp, försäljning, personal och ekonomi. Vi byter
grupp varje termin och lär oss lite av
allt, förklarar hon.
Blandade känslor inför praktiken
Hittills är Jerry nöjd med sitt val,
även om det känns nervöst inför
andra året.
– Det ska bli roligt med praktik
men det kan nog bli lite jobbigt också.
Man måste ha koll på saker och ta
egna initiativ, det räcker inte att bara
gå dit, säger han.
Överlag tycker Jerry att det är
roligt att gå i gymnasiet.
–Det var svårt i början. Det kändes
som att lärarna var mer stränga än i
nian och det var mer plugg. Men nu
har man insett att lärarna bara var
stränga för ens egen skull. De vill
verkligen att vi ska lyckas, avslutar
Jerry.
text: Linn Johansson
foto: Irika

