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PROGRAMMET
Om du gillar personliga möten och kontakter med andra människor, är detta 
ditt val. Här får du träna på att möta människor i olika miljöer och erbjuda 
dem olika typer av service. HA-programmet är valet för dig som vill jobba 
med försäljning, turism, marknadsföring och kundservice.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 
På Handels- och Administrationsprogrammet (HA) 
har du APL under de två sista läsåren. I årskurs 2 
har du praktik en dag i veckan och i årskurs 3 har 
du praktik 2 dagar i veckan, under hela läsåret. 
Därmed erbjuds du mycket kontakt med arbetslivet 
under dina studieår på Carl Engströmgymnasiet. 
Det ger dig möjlighet att skapa att ett bra 
kontaktnät och få goda referenser, som oftast leder 
till ett jobb direkt efter din studentexamen. APL-
plats väljer du i samråd med din APL-lärare. 

I ditt gymnasiearbete, som är en obligatorisk 
kurs i åk 3, fördjupar du dina kunskaper i 
samverkan med din APL-handledare på det valda 
företaget. Du sammanfattar dina färdigheter som 
du fått genom teori och praktik under hela din 
utbildningstid, i en rapport som undertecknas av 
din APL-handledare. 

JOBB DIREKT! 
Många elever får fortsatt arbete direkt efter sin 
studentexamen på sin ”gamla” APL-plats. Redan 
i årskurs 2 finns det ofta goda möjligheter att få 
extra arbete under helger, högtider och lov och då 
är detta avlönat arbete. 

BRED UTBILDNING 
I årskurs 3 får du också chansen att i grupp starta 
upp ett ”riktigt” företag. Det innebär riktiga 
kunder, riktiga varor & tjänster och riktiga pengar. 
Pengarna företaget tjänar, fördelas inbördes 
i gruppen som drev företaget. Kursen drivs i 
samverkan med UF (Ung Företagsamhet), gruppen 
startar, driver och lägger ner UF-företaget under 
sista läsåret. Det innebär också att man träffar 
andra UF-företag, besöker eller deltar själv på 
mässor och möjlighet att anmäla sitt företag till 
olika tävlingar och vinna priser. 

UTSTÄLLNINGSDESIGN 
För att förstärka kompetensen inom HA-
programmet införs från och med år 2020 en ny 
kurs; Utställningsdesign 1. Kursen syftar till att 
eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter 
i exponeringens olika uttrycksmöjligheter, både 
inom butiks-och fönsterexponering, utställningar 
och mässor. 

VAD TYCKER TIDIGARE ELEVER?
• Brett program, intressanta handelskurser 

• Stor möjlighet till jobb direkt efter examen 

• Bra med mycket APL 

• Yrkesexamen som är högskoleförberedande 
med tillval

HA



Carl Engströmgymnasiet Eslöv

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Branschkunskap inom handel och 
administration

100

Entreprenörskap 100
Information och kommunikation 1 100
Servicekunskap 100

Inriktning Handel och service 500 poäng
Affärsutveckling och ledarskap 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Personlig försäljning 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100

Programfördjupning 700 poäng
Besöksnäringen 100
Entreprenörskap och företagande 100
Handel specialisering 100
Personlig försäljning 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Utställningsdesign 1 100

Individuellt val 200 poäng 200

Gymnasiearbete 100

Summa poäng 2500

Med reservation för ändringar

Handels- och administrationsprogrammet 20/21 Poängplan

KONTAKT & MER INFORMATION

E-post: ewa.hakansson-lundin@eslov.se

eslov.se/handelsochadministrationsprogrammet


