
Handels- och 
administrationsprogrammet

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 
Fax 0911-912 30

Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

På handels- och administrationsprogrammet får du kunskaper om 
försäljning, service, inköp, ekonomi samt att starta och driva ett företag. 

Lär dig sälja, ge service och bemöta kunder. Du får 
också utveckla din förmåga att kommunicera i tal 
och skrift.

Här får du lära dig att designa lockande exponeringar, 
sälja varor och tjänster till olika kunder och ta fram 
säljande reklam- och informationsmaterial som du 
behöver i din marknadsföring. Genom att arbeta 
projektinriktat utvecklas din samarbetsförmåga 
och företagsamhet. Under ditt arbetsplatsförlagda 
lärande (APL) får du praktiskt tillämpa de kunskaper 
du fått i skolan. I årskurs 3 erbjuds du lärlingsutbild-
ning vilket innebär APL tre dagar per vecka hela 
läsåret. Lärlingsutbildningen ger dig en unik möjlighet 
till anställning direkt efter gymnasiet.

Efter utbildningen får du en yrkesexamen som 
butikssäljare. Du kan även arbeta som inköpare eller 
inom näthandel. Du blir behörig till yrkeshögskola 
om du vill fortsätta att studera och du har även 
möjlighet att välja kurser som ger grundläggande 
behörighet till universitet och högskola.

”För dig som vill arbeta inom handeln  
eller starta ett eget företag.””  En värld av 

möjligheter

Se yrkeskartan hos 
Karriärhandeln.se



HANDELS & ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 2021-2024
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
400 poäng

Entreprenörskap 100 p
Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom
handel och administration 100 p
Information och 
kommunikation 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
600 poäng

Engelska 5 100 p
Historia 1a 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska 1 100 p
eller:
Svenska som andraspråk 1 100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 poäng

Eleverna väljer kurser 
från skolans utbud

INRIKTNING HANDELS & ADMINISTRATIONSPROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN  500 poäng

Programfördjupning 700 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

Med reservation för ev. ändringar
2020-10-08

HANDEL OCH SERVICE 500 poäng

Personlig försäljning 1 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Inköp 1          100 p
Näthandel 1 100 p

Besöksnäringen  100 p
Företagsekonomi 1  100 p
Handel specialisering  100 p
Konferens och evenemang  100 p
Personlig försäljning 2  100 p
Praktisk marknadsföring 2  100 p
Programhantering  100 p


