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Försäljnings- och
serviceprogrammet

FS

KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Västerhöjd

–

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till
grundläggande högskolebehörighet.
PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / SVA 1

(600)
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma ämnen
(900)
Entreprenörskap
100
Personlig försäljning 1
100
Servicekunskap 1
100
Praktisk marknadsföring 1
100
Affärsutveckling och ledarskap
100
Branschkunskap inom handel
100
Handel och hållbar utveckling
100
Information och kommunikation 1 100
Inköp 1
100
Programfördjupningar
Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

(700)
(200)
(100)
2 500

Jobba med handel, e-handel eller företagande

Är du kreativ, serviceinriktad och vill jobba med människor? Då är
Försäljnings- och serviceprogrammet rätt val för dig. Här lär
du dig hur företag fungerar och hur du kommunicerar med kunder.
Du läser ekonomi, marknadsföring, handel och hållbar utveckling.
Vi fokuserar på att ge dig en bra säljutbildning och du lär dig affärsutveckling och ledarskap samt att driva handel både fysiskt och digitalt.
Hos oss startar alla elever UF-företag (Ung Företagsamhet) under
studietiden. Det innebär att du startar, driver och avvecklar ett eget
företag tillsammans med klasskompisar. Du får också chans att tävla
med ditt företag på olika mässor.
Vårt nära samarbete med näringslivet ger dig ett bra kontaktnät för
framtiden. Vi jobbar mycket i ämnesövergripande projekt och utför
uppdrag åt Skövdes företagare. Under din APL får du värdefulla
kontakter och god förståelse för företagandets villkor.

Visste du det här om programmet?
Vi har ett tätt samarbete med branschen och det genomsyrar hela
utbildningen. Det kommer föredragshållare till oss som berättar om
branschrelaterade ämnen och vi gör också intressanta studiebesök.
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor.

Försäljnings- och serviceprogrammet bytte namn hösten 2022. Det hette tidigare Handel- och
administrationsprogrammet.

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
Svenska 2 / SVA 2
Företagsekonomi 1 
Engelska 6 
Handel - specialisering 
Praktisk marknadsföring 2
Personlig försäljning 2
Eleven väljer en av nedanstående
- Utställningsdesign 1
- Affärskommunikation

		

(700)
100
100
100
100
100
100
100

Vi fokuserar på att ge dig en bra sälj- och
serviceutbildning.
Du utvecklar dina kunskaper inom entreprenörskap och förbereder dig för en karriär
inom handelsbranschen.
Vi utvecklar elevernas färdigheter i att
använda digital teknik för kommunikation,
marknadsföring och försäljning.

Mer information hittar du i Gymnasium Skövdes
utbildningskatalog 2023 och på hemsidan
gymnasiumskovde.se

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 23 NOVEMBER!
Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar
i de erbjudna programmen.

SKÖVDE KOMMUN
Telefon: 0500 - 49 80 00
skovdekommun@skovde.se
Besöksadress:
Stadshuset
Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
gymnasiumskovde.se

GYMNASIUM SKÖVDE
KAVELBRO
Telefon: 0500 - 49 75 00
Kavelbrovägen 17
541 36 Skövde

GYMNASIUM SKÖVDE
VÄSTERHÖJD
Telefon: 0500 - 49 38 00
Gymnasiegatan 1
541 31 Skövde

facebook/gymnasiumskovde

