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Man får verkligen 
testa på arbetsli-
vet på riktigt.

”

Amanda Lindkvist

Handels- och
administrationsprogrammet

hulebacksgymnasiet.se



Det här är programmet för dig som 
vill arbeta i eller driva butik, träffa 
människor och se till att allt bakom 
kulisserna funkar. Service och bemö-
tande av människor i olika situationer 
är viktiga kunskaper du får med dig.

  
Handels- och administrationsprogrammet 
riktar sig till dig som är intresserad av handel, 
administration, ekonomi och företagande.

 Du får lära dig försäljningsteknik, service, 
inköp, löner, bokföring och marknadsföring. 
Du läser entreprenörskap och lär dig driva 
projekt.

Sista året får du starta och driva företag 
inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) 
vilket innebär att du får möjligheten att 
omsätta dina idéer till verklighet. Att ha 
genomfört UF-företag är meriterande då du 
söker arbete.  
Du lär dig datorprogram för kommunikation, 
text- och bildbehandling, registerhantering, 

kalkylering, layout, informationssökning och 
sociala medier. 

Under din utbildning får du komma ut i 
arbetslivet genom så kallat arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). APL har du sammanlagt i 15 
veckor och ger dig som elev stor arbetslivser-
farenhet.  Detta ger dig värdefulla kontakter 
för framtiden.
 
• Inriktning Administrativ service kan leda 
till arbete inom till exempel personaladmi-
nistration och organisation, kommunikation, 
ekonomi, konferens- och
receptionsarbete eller kundservice. 

• Inriktningen Handel och service  
kan leda till arbete inom till exempel
försäljning och marknadsföring, arbete i 
butik, butikskommunikation, butiksledning, 
inköp
och logistik eller kundservice. 

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta 
studier.

PROGRAMMET FÖR DIG SOM VILL ARBETA MED HANDEL, 

ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OCH SERVICE

Kort sagt...
På Handels- och administrationsprogrammet 
(HA) får du jobba i ämnesövergripande projekt/
tema med eget ansvar. Dessa handleds alltid av 
lärare och exempel på projekt är:
Vägar till arbete, Min butik och Produkten. Lärare 
och elever har ett nära samarbete.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) har du 
under 15 veckor fördelat under årskurs två och 
tre.

Handels- och administrationsprogrammet är 
yrkesförberedande. Du har möjlighet inom 
ramen för programmet att välja kurser som ger 
behörighet för högre studier t ex Matematik 2a 
och Engelska 6.

Mer om programmet
• Vi driver internationella utbytesprojekt som 
Comenius och Nordplus.

• Du lär dig mer om entreprenörskap.

• Du får jobba med varuskyltning.

• Du lär dig marknadsföring, försäljning, ekonomi, 
administration och data.

• Du kan välja mellan att fördjupa dig inom 
handels- eller administrationskurser.

• Du lär dig att starta och driva företag under ett 
år i samarbete med Ung Företagsamhet, UF.

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
– en god investering!
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Gymnasiegemensamma ämnen 
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, eller 100
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel- 
och administration 100     
Information och 
kommunikation 1 100

Inriktningar 
Administrativ service 500 p 
Administration 1 100
Affärskommunikation 1 100
Information och 
kommunikation 2  100
Intern och extern 
kommunikation 100
Ledarskap och organisation 100 
 
Handel och service 500 p 
Personlig försäljning 1 100 
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och 
ledarskap 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100  

Programfördjupning 700
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
 
 

Programfördjupning 700 p
Svenska 2 100
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörsskap och företagande 100
Handel/Adm specialisering 100  
Praktisk marknadsföring 1, eller  
Administration1 100 

Administration 2, eller 
Personlig försäljning 2 100 
eller 
Praktisk marknadsföring 2 eller 
Reception och konferensservice 100


