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Handelsprogrammet
”Entreprenörskap och verkligt lärande i fokus”

På handelsprogrammet får du:
• träna din förmåga att möta människor
• utveckla relationer och få värdefulla kontakter inför framtiden
• en bred utbildning, där du får kunskaper om inköp, butiksförsäljning och 

näthandel

Vi arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt med ledarskap, 
företagande, kommunikation och marknadsföring i fokus.



Exempel på kurser:

Entreprenörskap Servicekunskap Branschkunskap
Information och 
kommunikation

Näthandel Företagsekonomi Inköp Marknadsföring

Personlig 
försäljning

Entreprenörskap 
och företagande



Timplan



Schema för våra år 3 
elever



Arbetsplatsförlagt
lärande (APL)

• 15 veckors praktik uppdelat på tre 
perioder

• Möjlighet att själv söka sin praktikplats

• Praktiken öppnar dörrar till arbetslivet, 
vilket ger en stor chans till någon form av 
senare anställning

• En godkänd utbildning motsvarar ett års 
branschvana och lönepåslag

• Möjlighet till utlandspraktik



Ung företagsamhet –
starta, driva och avveckla 
eget företag

Vi samarbetar med Ung Företagsamhet för att stimulera elevernas kreativitet och entreprenörsanda. Detta 
innebär att vi jobbar praktiskt och verklighetsanpassat i programmets kurser:

- Entreprenörskap & företagande
-Gymnasiearbete
-Delar av Näthandel, Personlig försäljning och Utställningsdesign



Vad är UF?

En chans för dig som gymnasieelev att 
testa på livet som egenföretagare 
under ett år. I detta ingår att starta, 
driva och avveckla ett företag, själv 
eller som grupp. Om företaget går bra 
har du även chans att få ta del av 
vinsten.

UF är en rolig, utmanande men också 
väldigt lärorik erfarenhet. I slutet av 
UF-året fås ett intyg som är en 
värdefull merit till CV:t.



Mässor 

• Under året deltar eleverna itvå olika 
mässor; julmässan i skolan och den 
s.k. UF-mässan på svenska mässan i 
Göteborg.

• Julmässan

Detta är UF-årets första ”riktiga” säljtillfälle. 
Denna sker på skolan och på denna mässa 
ges skolans alla företag chansen att visa upp 
sitt företag.

• UF-mässan på svenska mässan:

Denna mässa sker i mars och håller till på 
Svenska mässan i Göteborg. Då deltar UF-
företag från hela Göteborgsregionen och här 
tävlar också företagen i olika kategorier, 
såsom exempelvis "Bästa säljare, Bästa 
företag, Bästa affärsidé".

Detta är en rolig upplevelse där eleverna får 
möjlighet att använda sin kreativitet och 
bygga upp en monter som passar företaget.



Studiebesök
På handelsprogrammet satsar vi på 
verkligt lärande. Tillsammans med 
eleverna planerar vi och 
genomför flera olika studiebesök.

Exempel på kända stora företag vi 
besökt är:
• Ellos

• Hogia

• Gekås i Ullared



Högskola?

• Engelska 6 

• Svenska 3  

• Väljer du dessa kurser i år 2 och 3 i ditt 
individuella val får du grundläggande 
behörighet. 
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Inköpare



Visual merchandiser



Marknadsassistent



Skuggning?

• Kom och skugga en 
elev/klass på 
handels- och 
administrations-
programmet

• Kontakta din SYV 



Kontaktuppgifter

Rickard Vennström
rickard.vennstrom@stenungsund.se

Therese Rickardsson
therese.rickardsson@stenungsund.se

Helena Josefsson
helena.josefsson@stenungsund.se

Telefon 0303-73 00 52
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