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FÖR DIG SOM …
… vill ha en yrkesutbildning inom försäljning, handel, kommunikation och service.
… vill göra delar av utbildningen på ett företag.
… vill kombinera skola och ishockey.

OM PROGRAMMET 
Försäljnings- och serviceprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad 
av handel, service, försäljning, hållbar utveckling och att driva eget företag. Under 
årskurs 3 får du möjlighet att starta och driva ett UF-företag (Ung Företagsamhet). Du 
har arbetsplatsförlagt lärande (APL) 15 veckor under din studietid. Under dessa veckor 
jobbar du mot programmets mål genom att du gör delar av kurserna på en arbets-
plats.

EFTER GYMNASIET
Efter gymnasiet har du grundläggande kunskaper för att kunna jobba med försäljning, 
inköp, kundservice och butiksarbete. Kunskaperna du tillägnat dig har du nytta av i 
många yrken. Du blir också behörig till yrkeshögskolan där kan du t.ex. läsa vidare 
inom ekonomi, marknadsföring, turism, ledarskap m.m. För grundläggande behörighet 
till högskola/universitet behöver du komplettera med Engelska 6 (100 p), Svenska 2 
(100p) och Svenska 3 (100 p).

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 
Torbjörn Nilsson, tel: 0280-182 14
torbjorn.nilsson@malung-salen.se

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessutom 

ha lägst betyget godkänt i fem 

andra ämnen.
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FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET (FS)

Vi erbjuder alltid följande 
 kurser som individuellt val 
eller utökat program: 

ENGELSKA 6, 100 P

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 2, 100 P 

SVENSKA/SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅK 3, 100 P   

IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

PROGRAMFÖRDJUPNING 700 p 
Personaladministration 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Personlig försäljning 2 100 p
Praktisk marknadsföring 2 100 p
Handel specialisering 100 p
Logistik 1 100 p
Utställningsdesign 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 900 p
Entreprenörskap 100 p
Personlig försäljning 1 100 p
Servicekunskap 1 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Branschkunskap inom handel  100 p
Handel och hållbar utveckling 100 p
Information och kommunikation 1 100 p
Inköp 1 100 p

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Summa 2 500 p
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