
Poängplan FS Uppsala 2800p

Försäljning och serviceprogrammet 
Stor vikt läggs på entreprenörskap och eget företagande. På Bergstrands gymnasium kan du genom ditt individuella val 
specialisera dig mot fordonsbranschen eller mot byggbranschen. Kanske drömmer du om att bli bilförsäljare eller arbeta i 
en inredningsbutik. Då kan du välja en fordons- eller byggkurs i årskurs tre för att ha en fördel när du sedan ska ut på 
arbetsmarknaden.  

Många företag inom handel har stora lager. Alla våra elever på försäljning- och serviceprogrammet erbjuds därför 
möjlighet att ta truckkort under utbildningstiden här.  

Som på alla yrkesprogram innehåller din utbildning minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, hos ett företag som 
känner lika stort ansvar för din utbildning som vi. 

På alla yrkesprogram läser du mot grundläggande högskolebehörighet. Du kan välja detta istället för yrkeskurser eller 
tillsammans med yrkeskurser. Det finns också möjlighet att välja bort kurserna mot grundläggande högskolebehörighet i 
samråd med skolans studie- och yrkesvägledare.  

Antal poäng du läser hos oss kommer därför att vara individuellt,  antingen 2500 poäng eller 2800 poäng. Oavsett 
kommer du få en förstklassig utbildning och vi på Bergstrands gymnasium är rekommenderade av BYN, 
Byggbranschens yrkesnämnd. 

År 3 

Gemensamma kurser 
Entreprenörskap 100 
Entreprenörskap och företagande 100 
Inköp 2  100 
Handel specialisering  100 
Affärsutveckling och ledarskap 1  100 
Företagsekonomi 1 100 
Svenska/Svenska som andraspråk 3* 100 
Gymnasiearbete 100 

Individuellt val 100-200 poäng 
Bygg och anläggning  1  200 
Fordonsteknik - introduktion 200 
Praktisk marknadsföring  100 
Utställningsdesign 100 
Idrott och hälsa 2 100 
Estetisk kommunikation  100 
Matematik 2 100 

Sammanlagda poäng år 3:  900/1000 

År 1 

Gemensamma kurser 
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 
Matematik 1a  100 
Engelska 5 100 
Samhällskunskap 1a1    50 
Idrott och hälsa 1    50 
Branschkunskap inom handel  100 
Information och kommunikation  100 
Servicekunskap 1 100 
Personlig försäljning 1  100 

Sammanlagda poäng år 1: 800 
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År 2 

Gemensamma kurser 
Historia 1a1 
Religion 1 
Naturkunskap 1  
Idrott och hälsa 1 forts.  
Inköp 1  
Praktisk marknadsföring 1 
Administration 1  
Servicekunskap 2 
Personlig försäljning 2*  
Handel och hållbar utveckling*  
Svenska/svenska som andraspråk 2* 
Engelska 6* 

Sammanlagda poäng år 2: 800/1000

* Kursen går att välja bort i samråd med studie- och yrkesvägledare. 


