
AFFÄRER OCH FÖRETAGANDE
Vill du starta eget företag, jobba med försäljning och 
ekonomi? Vi har utbildningen för dig! Du får stora 
möjligheter till arbete direkt efter avslutad utbildning 
och goda karriärmöjligheter om du vill läsa vidare.

MÖTEN OCH RELATIONER
Du får träna din förmåga att möta människor och 
utveckla relationer med affärskontakter och medar-
betare. Undervisningen sker ofta i projektform där 
teoretiska ämnen varvas med praktik. 

Du lär dig att använda massmedia och IT-teknik spe-
cifikt för handelsbranschens behov. Du får kunskaper 
om inköp, butiksförsäljning och näthandel. Du lär dig 
också om ledarskap, företagande, kommunikation 
och marknadsföring av varor och tjänster.

EGET FÖRETAG PÅ RIKTIGT!
Här får du chansen att testa dina egna affärsidéer och 
dessutom tjäna pengar på dem! Under ett år får du 
starta och driva ett eget företag inom ramen för Ung 
Företagsamhet (UF). 

Vid början av året utvecklar du företagets idé och dri-
ver den sedan vidare under året. Du får delta i mäss-
sor, studiebesök, tävlingar och andra arrangemang. 
Vi lär oss av Sveriges mest framgångsrika företag, 
som vi dessutom besöker.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE/APL
Under sammanlagt 15 veckor har du arbetsplatsför-
lagt lärande (APL), på ett företag. Förutom praktisk 
erfarenhet får de flesta av våra elever någon form av 
anställning i samband med sin APL. Det finns också 
möjligheter att praktisera utomlands. Tidigare har 
elever bland annat varit i Kina, Sydafrika, Spanien och 
Irland.

EFTER GYMNASIET
Utbildningen ger dig grundläggande behörighet till 
högskolan. Prognosen för arbetsmarknaden inom 
handel är god och du kommer att vara anställnings-
bar direkt efter gymnasiet, eller så väljer du att starta 
eget. För ett jobb inom handel är personliga egenska-
per viktiga, att man gillar kundkontakter och att ge 
god service. 
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Företagarprogrammet



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600  poäng
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1  100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  400  poäng
Branschkunskap inom handel och administration 100
Entreprenörskap  100
Information och kommunikation 1  100
Servicekunskap 100

ÖVRIGT 300  poäng
Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
HANDEL OCH SERVICE 1200  poäng
Affärsutveckling och ledarskap 100
Entreprenörskap och företagande  100
Företagsekonomi 1  100
Företagsekonomi 2 100
Handel - specialisering  100
Inköp 1  100
Näthandel 1 100
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2 100

SUMMA  2500  poäng
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