
VAD KAN JAG BLI?

• Säljare
• Inköpare
• Butiksledare
• Entreprenör

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörig-
het till högskola och universitet.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Cicci Englund Lindvall
073-662 21 94
cicci.englund.lindvall@nykoping.se

Inriktning försäljning och service vänder sig till dig som är 
intresserad av försäljning och entreprenörskap. Vi blandar 
teori med praktiskt lärande och arbetar i projektform där 
fin kreativitet, framåtanda, servicekänsla och säljförmåga 
utvecklas. Bland annat startar du och driver ett eget 
företag i form av Ung Företagsamhet.

Du får möjlighet att ha ditt arbetsplatsförlagda lärande 
(APL) i Nyköpingsregionen. Här lär du dig om yrket, att 
samarbeta och stärka din sociala kompetens. Under andra 
läsåret har du tre veckors APL och under årskurs tre har du 
praktik två dagar i veckan.

Du kan välja till kurser i till exempel svenska, 
matematik och engelska för att sedan kunna studera 
vidare på högskola.

Vill du få kunskap om olika handelsområden, hur man startar och driver företag, 
kundbemötande och försäljning samt digital handel idag och i framtiden? Då ska du 
välja Försäljnings- och Serviceprogrammet. Utbildningen ger dig en yrkesutbildning 
och kunskaper för att kunna arbeta inom yrken som säljare, inköpare och butiks- 
ledare. Service- och tjänstesektorn är ett av de områden som växer snabbast  
idag och som ständigt söker duktiga medarbetare.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100p)
Idrott och Hälsa 1  (100p)
Matematik 1a  (100p)
Naturkunskap 1a1  (50p)
Religionskunskap 1  (50p)
Samhällskunskap 1a1  (50p)
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1   
 (100p)
Historia 1a1  (50p)

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap  (100 p)
Servicekunskap  (100 p)
Branschkunskap inom handel och  
administration  (100 p)
Information och kommunikation 1  (100 p)

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

Programfördjupning  (500 p) 
Valbar programfördjupning  (100 p)
Personlig försäljning 2  (100 p)
Handel - specialisering  (100 p)
Handel - specialisering  (100 p)
Praktisk marknadsföring 2  (100 p)
Praktisk marknadsföring 3  (100 p)
Svenska 2 / 
Svenska som andraspråk 2  (100p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete HA  (100 p)

Totalt  2500 p
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FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

POÄNGPLAN

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande 
högskolebehörighet på 
detta program genom att 
anpassa kurserna inom det 
individuella valet.


