
Mål 
Syftet med butik/handel är arbete inom området. Du 
får kunskaper inom försäljning, inköp och rutiner 
inom handelsområdet samt mycket praktisk erfaren-
het. 
 
Förkunskapskrav 
Grundskola med godkända betyg i svenska alt. 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
 
Utbildningstid 
21 veckor , 420p  
 
Innehåll 
Se baksida 
 
Utbildningsanordnare 
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 
Utbildningsort 
Kristianstad 

Studieekonomi 
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN  
 
Informationsfilmer om lärlingsutbildningen hit-
tar du på här:  
 

www.larlingsakademin.se/informationsträffar 
 

 
Ansökan 
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din 
hemkommun.  
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

Butikssäljare 

Lärlingsutbildning för vuxna  

Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats 

http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen


Handel 

Lärlingsutbildning för vuxna 

Innehåll 
Utbildningen innefattar en veckas introduktions-
kurs. Du kommer då att förbereda dig inför kom-
mande studier och yrkesliv. 
 
Du tillbringar minst 70 % av din utbildning på 
din lärlingsplats och till din hjälp finns en särskilt 
utsedd handledare. Du får även regelbundet 
undervisning i vissa teoretiska och praktiska mo-
ment av din yrkeslärare som tillsammans med din 
handledare följer din kunskapsutveckling.  
 
3 dagar per vecka utbildning på lärlingsplatsen 
2 halvdagar per vecka teori med yrkesläraren 
2 halvdagar per vecka självstudier på skolan.  
 

Kurser: 
Personlig försäljning 1, 100 poäng 
Personlig försäljning 2, 100 poäng 
Inköp 1, 100 poäng 
Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng 
 

Viktigt att tänka på! 
Du måste hitta din egen lärlingsplats. 
När du ansöker till handel kommer vi att träffa 
dig och gå igenom vad det innebär att hitta sin 
egen plats och vilken information du kan lämna 
till arbetsgivarna. 
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Vad händer efter kursen? 
Efter kursen är du redo för arbete inom                  

butik/handel, i många fall på det företag som du har           

tillbringat din lärlingstid hos. 

Du får betyg i yrkeskurser, referenser från arbetsgi-

vare samt intyg.  

Du kan även fortsätta att studera inom området på 

olika sätt.  

 

Kontaktuppgifter: 

Samordnare 

Mats Nordgren  0733-136913 

Katarina Björk  0728-857867 

Bassam Masri  0729-841750 

Studie och yrkesvägledare 

Kanela Tsorpanzoglou  0733-136919 

Lisbet Jönsson   044-136756 

Rektor   

Marie Strandberg  0738-53 23 78 

 

Tillsammans skapar vi möjligheter! 

Läs mer om oss på  
www.larlingsakademin.se  

 
 
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma 

behörighetsregler, kunskapskrav och               
examensmål som bedrivs inom Komvux. 


