Handel och administration

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600p

Är du en person som tycker om att arbeta med människor och vill
skapa kontakter så att du kan komma ut i yrkeslivet efter studenten?
Vill du jobba i en internationell miljö där du har hela världen som
arbetsfält? Välj då Handels- och administrationsprogrammet.

Engelska 5			

100

Historia 1a1			

50

Idrott och hälsa 1			

100

Matematik 1a			

100

Under dina tre år här kommer du att få kunskaper i att starta eget företag samt verka inom en bransch där de framtida jobben finns! Hos
oss får du möjligheten att knyta kontakter med de stora aktörerna i
Öresundsregionen. Här lär du dig grunderna inom handel och service, hur företag fungerar samt kundbemötande. Du kommer också att
vara ute och praktisera och knyta kontakter med framtida arbetsgivare inom event, hotell och andra branscher. För dig som vill utveckla dina ledaregenskaper finns här goda möjligheter.

Naturkunskap 1a1		

50

Religionskunskap 1		

50

Under ditt sista år får du driva UF-företag (ung företagsamhet) vilket
ger dig möjlighet att kunna starta eget företag. Du får lära dig allt
från affärsidé, analys och bokslut till marknadsföring och
försäljning.
Vi ger dig grunderna för att arbeta i den breda globala handels- och
servicevärlden!

Du kan kombinera med:
Elitfotbollsgymnasium
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

HA

Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för yrkesprogram
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*För att få grundläggande högskolebehörighet väljer du Svenska 3 och Engelska 6 som
kurser på i-val.

Samhällskunskap 1a1		

50

Svenska 1			

100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400p
Entreprenörskap			

100

Servicekunskap			

100

Information och kommunikation

100

Branschkunskap inom handel
och administration

100

INRIKTNINGAR
500p
Administrativ service		
		
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
700p

500

Administration 1			

100

Affärskommunikation		

100

Information och kommunikation 1 100
Intern och extern kommunikation 100
Ledarskap och organisation

100

Event				

100

Svenska 2			

100

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val*			

200

GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiearbete			

100

