
Karriär inom service  
eller sälj- och marknad? 
Här börjar din framtid.



FÖRSÄLJNINGS-OCH SERVICEPROGRAMMET 
PÅ MIMERS HUS GYMNASIUM
Hos oss får du en kvalitetssäkrad utbildning där 
erfaren het och branschnätverk byggs upp genom 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Att studera försäljning 
och service hos oss innebär två valmöjligheter. Den 
ena är en traditionell utbildning med inriktning mot 
småföretagande där teorilektioner och praktiska 
moment varvas. Under utbildningens gång kommer  
du även att vara ute på praktik i 18 veckor.  
 
Den andra vägen är en lärlingsutbildning där 60 %  
av utbildningen sker på praktikplats hos ett företag i 
branschen. Vad du än väljer för utbildningsväg
får du möjlighet att delta i flera intressanta projekt.

KARRIÄRPAKETEN
Småföretagande

 ■ Företagsförsäljare
 ■ Butiksförsäljare
 ■ Marknadsförare

Lärling hållbar försäljning och service
 ■ Administratör
 ■ Livsmedelsförsäljare
 ■ Butiksförsäljare
 ■ Marknadsförare

”TRE-STEGS-RAKET”
Vi utbildar enligt en ”tre-stegs-raket”;

 ■ I årskurs 1 förbereds du med teori och praktiska 
moment i de grundläggande kurserna.

 ■ I årskurs 2 arbetar du med ett övningsföretag där  
du möter verkliga kunder och gör affärer. Företaget 
drivs enligt UF-konceptet (Ung Företagsamhet) 
utifrån givna instruktioner från lärarna.

 ■ I årskurs 3 får du tillsammans med klasskamrater 
driva ett eget företag med UF och lärarcoachning.

Dessa tre steg har visat sig vara en framgångsfaktor 
som fått tidigare klasser att hitta motivation i sitt övriga 
skolarbete.

ENTREPRENÖRSKAPSPROJEKT I SAMARBETE 
MED NÄRINGSLIVET 
Vi har ett Entreprenörskaps projekt som möjliggör 
samarbeten mellan dig som elev och näringslivet i 
kommunen. Du kommer att få råd givning och får 
delta i olika samarbetsprojekt som till exempel event 
och mässor där du utför marknads undersökningar 
sammanställer och presenterar dem samt tränar på 
att vara mässvärd. Under projekten kommer du att 
utvecklas i exempelvis: problemlösning, kreativitet, 
självtillit, nyfikenhet, omsättning av idéer till handling, 
ansvarstagande, mod att ta risker, kunskaper att kunna 
kommunicera och fatta beslut, förmåga att samarbeta 
och skapa personliga, kulturella, sociala och 
ekonomiska värden. 

Vi kommer att göra studiebesök utanför skolan där du 
till exempel besöker lager och logistik. Du kommer att 
få arbeta utåtriktat med eget företagande (UF) där du 
tränas i muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer 
också att få möjlighet att medverka i ”Draknästet”, en 
mötesform där bland annat näringslivschefer ger 
respons på affärsidéer som elever pichar under detta 
tillfälle.

FRAMTID
Centralt för utbildningen är försäljning, service, 
marknadsföring och kommunikation. Du kommer att 
få utveckla färdigheter inom försäljning, service och 
bemötande, företagande, varuflöden, inköp och 
ekonomiuppföljning.

Du rustas för framtiden oavsett om du väljer att 
studera vidare eller tar den anställning som 
praktikplatsen oftast erbjuder efter färdiga studier. 

Vill du lyckas så finns vi här för att coacha dig till 
framgång i en trygg arbetsmiljö.

Välkommen till oss!



* Från och med 2023 gäller nya bestämmelser som ska 
göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå 
grundläggande behörighet till högskolan. De nya 
bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som 
påbörjar utbildning höstterminen 2023.

De kurser som krävs för grundläggande behörighet 
kommer att ingå i programstrukturen på samtliga 
yrkesprogram, vilket innebär att yrkesprogrammens 
omfattning utökas. 

För Försäljnings- och serviceprogrammet innebär 
bestämmelsen att den gymnasiegemensamma delen 
utökas med 300 poäng genom kurserna engelska 6 och 
svenska 2/svenska som andraspråk 2 och svenska 3/
svenska som andraspråk 3. Total poängsumma blir 2800 
poäng istället för tidigare 2500 poäng.

Eleverna på yrkesprogram har möjlighet att välja bort 
grundläggande behörighet.

Källa: Skolverket.se

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100 100
Engelska 6 * 100 100
Historia 1a1 50 50
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Matematik 1a 100 100
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Svenska 1/Svenska som 
andraspråk 1 100 100

Svenska 2/Svenska som  
andraspråk 2 * 100 100

Svenska 3/Svenska som 
andraspråk 3 * 100 100

Summa 900 400 400 100
Programgemensamma ämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Affärsutveckling och ledarskap 100 100
Branschkunskap inom handel 100 100
Entreprenörskap 100 100
Handel och hållbar utveckling 100 100
Information och kommunikation 1 100 100
Inköp 1 100 100
Personlig försäljning 1 100 100
Praktisk marknadsföring 1 100 100
Servicekunskap 1 100 100
Programfördjupning 700 180 520
Individuellt val 200 100 100
Gymnasiearbete 100 100
Total poängsumma 2800 800 980 1020

Karriärpaket ”Företagsförsäljare” 
 Programfördjupningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Företagsekonomi 1 100 100
Handel specialisering 100 100
Valbara kurser 500
Summa 700 200 100

Karriärpaket ”Butiksförsäljare”
Programfördjupningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Personlig försäljning 2 100 100
Handel- specialisering 100 100
Utställningsdesign 1 100 100
Valbara kurser 400
Summa 700 100 200

POÄNGPLAN – 23/24

VILL DU VETA MER? 
Bella Gillenäng, e-post: bella.gillenang@skola.kungalv.se 
Jonas Sjöberg, rektor, telefon: 0303-23 84 11, e-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

Karriärpaket ”Marknadsförare”
 Programfördjupningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Information och  
kommunikation 2 100 100

Praktisk marknadsföring 2 100 100
Valbara kurser 500
Summa 700 100 100

Karriärpaket ”Administratör”
Programfördjupningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Administration 1 100 100
Administration 2 100 100
Affärskommunikation 100 100
Företagsekonomi 1 100 100
Valbara kurser 300
Summa 700 200 200

Karriärpaket ”Livsmedelsförsäljare”
 Programfördjupningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Mat i butik 1 100 100
Mat i butik 2 100 100
Mat- specialisering 100 100
Valbara kurser 400
Summa 700 100 200



Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta självständigt men också att 
samarbeta i grupp. Du får ta del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du 
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får det stöd du behöver för att lyckas. 
Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majoriteten av våra elever bor där eller i 
någon av våra grannkommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gymnasieskolor, 
med valmöjlighet som ett viktigt ledord. Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 
18 nationella program och tillgång till de resurser en förstklassig utbildning kräver.  
Vi har kompetent personal och rätt material och utrustning för alla program. Inom 
skolans område hittar du också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i mängden. Trygghet och gemen-
skap är ledord vi arbetar med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och stöttad 
utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt som du blir del av en trygg helhet. 
Tillsammans är vi Mimers Hus gymnasium. Tillsammans bygger vi vår framtid.
Välkommen till oss!

En skola där alla ska lyckas


