
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 din kreati-
vitet, 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 också läsa 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 sälj samt digital handel idag och i framtiden? Då ska du välja 
Försäljning och Service på Handels- och administrationsprogrammet. 

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning och kunskaper för att kunna arbeta inom 
yrken som säljare, inköpare och butiksledare. Service- och tjänstesektorn är ett av 
de områden som växer snabbast idag och som ständigt söker duktiga medarbetare.

Programinriktat val (IMV) syftar till att elev-
er ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program i mån av plats 
och ska så snart som möjligt antas till det 
nationella programmet. Programinriktat 
val söks via gymnasiewebben.

Behörighet:
• En elev är behörig som har godkänt 

i svenska/svenska som andraspråk, 
matematik och engelska samt minst tre 
andra ämnen

• eller har betyg i svenska/svenska som 
andraspråk, matematik eller engelska 
samt fyra andra ämnen

Individuellt alternativ (IMA) vänder sig till 
dig som inte är behörig till nationellt pro-
gram eller Programinriktat val och söker 
en mer allmän inriktad utbildning.
Här läser du i första hand de grundsko-

leämnen du ännu inte har betyg i och 
utbildningen utformas individuellt efter 
dina behov och ditt mål. Undervisningen 
på individuellt alternativ sker i mindre 
grupper och utifrån dina individuella 

förutsättningar. Vi erbjuder också viss 
praktik tillsammans med studierna för dig 
som är inriktad på att kunna arbeta efter 
studierna hos oss.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som 
siktar på att bli behörig till ett yrkespro-
gram eller vill öka dina möjligheter att få 
ett arbete. Under en tre-årsperiod (om 
behörighet till ett nationellt yrkesförbe-
redande gymnasieprogram inte uppnås) 
läses mellan 500 - 800 gymnasiepoäng 
utifrån skolverkets föreslagna yrkespaket. 
I samband med detta kombineras praktik 
och eventuellt vissa grundskolämnen uti-
från den individuella studieplanen. Vi er-
bjuder också viss praktik tillsammans med 

studierna för dig som är inriktad på att 
kunna arbeta efter studierna hos oss. Till 
läsåret 2021/22 finns möjligheten att söka 
och bli antagen via meritvärde men också 
via en personlig intervju. Oavsett sökväg 
sköts båda sökvägarna via antagningen. 

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesin-
troduktion inom följande inriktningar:
• Bygg och anläggning (IMYBA) med 

inriktning plåtslageri. 
• Barn och fritid (IMYBF) med inriktning 

aktivitetsledare fritidshem. 
• Fordon och transport (IMYFT) med 

inriktning reparation.
• Handel och administration (IMYHA) med 

inriktning handel och service. 
• Vård och omsorg (IMYVO) med inrikt-

ning vårdbiträde. 

Syftet med Språkintroduktion att ge 
nyanlända ungdomar en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket, vilken 
möjliggör för dem att gå vidare i gymna-
sieskolan eller till annan utbildning. 

Språkintroduktion är till för elever som är 
nyanlända i Sverige och är mellan 16 och 19 
år.  Alla elever läser svenska som andraspråk, 
engelska och matematik. Vi erbjuder också 
övriga grundskoleämnen för att nå behörig-
het till nationellt program på gymnasiet. 

Vi erbjuder de ämnen du behöver för att 
klara av dina fortsatta studier på nationellt 
program eller på vuxenutbildningen. Hos 
oss utvecklar du dina kunskaper i svenska 
språket i alla ämnesstudier. 

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet än. Här får du 
möjlighet att studera så du blir behörig att söka gymnasieutbildning, annan utbildning 
eller förbereds för arbetslivet. Här jobbar kvalificerade heltidsmentorer som tillsammans 
med dig skapar en individuellt utformad studieplan utifrån dina framtidsmål. 

Vill du komma närmare arbetslivet gör du det främst genom våra fem yrkesintroduk-
tionsinriktningar och ett eventuellt vuxenspår i slutet av din utbildning.

Nyköpings gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram:

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

LÄS MER 

om introduktionsprogrammen  
på nykopingsgymnasium.se

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.

VAD KAN JAG BLI?

• säljare
• inköpare
• butiksledare
• entreprenör

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Sandra Atef
073-149 30 33 
sandra.atef@nykoping.se 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Ingo Alander 
073-149 34 21
ingo.alander@nykoping.se
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HANDELS- OCH  
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FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

PROGRAMINRIKTAT VAL

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

YRKESINTRODUKTION

SPRÅKINTRODUKTIONPOÄNGPLAN

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

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




