
Försäljnings- och serviceprogrammet
Yrkesprogrammet som förbereder dig för jobb och en rad karriärmöjligheter inom handeln.  
Som handelscentrum i Mälardalen går  Västerås mot en spännande framtid.

Vill du arbeta som säljare inom sporthandel, kläder, livsmedel, nätbutik eller andra säljjobb – kanske rent av starta eget?  
Då är det här rätt utbildning för dig. Du får praktiska yrkeskunskaper och handelsanpassad teori, vilket ger dig en god 
 förståelse för hur en butik och lönsamt företagande fungerar. 

Vi skapar en stabil grund att stå på inför din yrkeskarriär. Västerås är en av Sveriges mest snabbväxande    handelsstäder. 
Tre köpcentrum – Erikslund, City och Hälla – triggar konkurrensen, stärker utbudet och drar hit kunder långt utanför 
 stadsgränserna. Regionens handelsdriv ökar sysselsättningen, vilket gör att du som elev har mycket stora möjligheter att  
få jobb direkt efter avslutade studier.

MÄLARDALENS STÖRSTA EKONOMI-  
OCH HANDELSSKOLA
Vi är fortfarande Mälardalens största ekonomi- och handelsskola.  
Vi har specialiserat oss inom detta utbildningsområde och har med 
stolthet och tradition levererat bra utbildning sedan 1953. Skolan 
erbjuder regionens bredaste och djupaste utbud av utbildningar 
inom ekonomi och handel. Här läser framtidens ekonomer, jurister, 
marknadsförare och säljare tillsammans. Idag finns vi i egna, moder-
na lokaler i Mälardalens högskola.  Där kommer vi vara under tiden 
nya fräscha lokaler byggs i anslutning till Carlforsska-området. 

För att ge dig bästa tänkbara utbildning använder vi nya arbetssätt och 
modern teknik. Alla elever har egen dator och vi genomför  exempelvis 
digitala prov i alla kurser samt använder IT-stöd i  matematik.

HÖSTEN 2022 BLIR VI CARLFORSSKA GYMNASIET
Carlforsska Ekonomi- och handelsskola kommer från och med hösten 
2022 bli en del av Carlforsska gymnasiet. Det innebär att du får ett 
större utbud av elevföreningar, traditioner och aktiviteter, samtidigt 
som skolan är nära och personlig. Skolorna samarbetar sedan tidigare 
tätt tillsammans. Engagerade medarbetare arbetar för att du ska nå 
dina mål och hitta dina rätta utmaningar. 

INFÖR ANSÖKNINGEN TILL GYMNASIET
Du hittar all information som du behöver på vår webbplats:  
www.vasteras.se/ceh. 

För att göra ansökan till våra program söker du till Carlforsska 
 gymnasiet i e-tjänsten Dexter.

MÅNGA FÖRDELAR
•  Utbildning i nära relation med Västerås handel

•  Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande

• UF-företag (Ung Företagsamhet)

• Möjlighet till internationell praktik

• Möjlighet till högskolebehörighet

KORREKTUR



Gymnasiegemensamma 
kurser 600p
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1  100

Alternativt
Svenska som andraspråk 1  100

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

Programfördjupning 700 p 
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och  
företagande 100
Svenska 2 alternativt
Svenska som andraspråk 2  100
Handel – specialisering  100
Praktisk marknadsföring 2  100
Personlig försäljning 2 100
Logistik 1 100

Individuellt val  200 p 
Gymnasiearbete 100 p

På Carlforsska ger vi dig som går ett yrkesprogram möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till 
högskolan inom ramen för individuellt val! Obs! Poängplan kan komma att ändras.

Vill du veta mer?
Kontakta rektor Camilla Bernövall, camilla.bernovall@vasteras.se eller studie- och yrkesvägledare  
Anna Dimberg, anna.dimberg@vasteras.se. Du kan också gå in på www.vasteras.se/ceh (eller googla 
Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola).


