Kungsgårdsgymnasiet

Försäljningsoch serviceprogrammet
på stans äldsta handelsskola
Är du intresserad av hur företag
fungerar? Vill du bli prova på
försäljning, företagande och
marknadsföring?
På Kungsgårdsgymnasiet får du en bra grund för att
jobba eller starta eget efter studenten. Skulle du istället
vilja studera vidare efter examen, har du möjlighet att
läsa in högskolebehörigheten hos oss. Vidare studier
kan leda till yrken som butikschef, ledarskapsutbildare,
projektledare, analytiker eller marknadsförare.
Vi erbjuder en unik och populär utbildning för dig
som har ambitioner. Som elev på försäljnings- och
serviceprogrammet får du utbildning i service,
försäljning, varuhantering, marknadsföring samt
företagande. Du läser kurser inom bland annat
företagsekonomi, entreprenörskap, kommunikation,
hållbarhet och ledarskap. Dessutom lär du dig om
företagande på riktigt genom att starta och driva ett UFföretag, något som ger dig nyttiga erfarenheter och ökar
din attraktionskraft.
Under din APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du stora
möjligheter att praktisera dina kunskaper på företag
inom handeln och närliggande branscher. Din APL
sträcker sig över alla tre åren och omfattar minst 15
veckor sammanlagt.

Det här är en yrkesutbildning som kan
leda till jobb som exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Butikssäljare
Företagssäljare
Inköpare
Butiksledare
Lagerarbetare/lageroperatör
Marknadsassistent
Kommunikatör
Näthandlare

Har du frågor och vill veta mer?
Hör av dig till Petra Larsson, lärare på handelsprogrammet.
Tel: 072-584 04 70
E-post: petra1.larsson@norrkoping.se

Kungsgårdsgymnasiet

Försäljningsoch serviceprogrammet
Poängplan 2022/2023
Kurser
Engelska 5

Åk 1

Åk 2

Åk 3

100

Historia 1a1

50

Idrott o hälsa 1

50

Matematik 1a

100

50

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a

50

Svenska 1/SvA 1

100

Branschkunskap inom handel och
administration
Entreprenörskap

100

Information och kommunikation 1

100

Servicekunskap 1

100

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Handel och hållbar utveckling

100

Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1

100
100

Servicekunskap 2

100

Handel - specialisering

100

Information & kommunikation 2

100

Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2
Mat och butik 1

100
100

Företagsekonomi 1

100

Individuellt val

100

Gymnasiearbete

100
850

Totalt
Poängplanen är preliminär

100

850

800

2500

