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Idrotts-
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Arlanda gymnasiet

På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade 
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket 

får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du 
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över 
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill! 

Högskoleförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera högskoleförberedande program med olika inriktningar, med 
fokus på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De högskole-
förberedande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom 
att du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.   

Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken du 
som elev får värdefulla kontakter inför ditt fram tida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram finns 
självklart möjlighet att läsa till grundläggande högskole behörighet. Utöver det finns på flera av 
våra yrkes program möjlighet att erhålla ett branschgodkänt certifikat inom ett specialområde, 
vilket ökar dina möjligheter till jobb efter gymnasiet.

Idrottsspecialisering
För dig som vill satsa på din idrott under gymnasietiden 
erbjuder Arlandagymnasiet nationell idrottsutbildning i 
fotboll och handboll samt lokal idrottsutbildning i inne-
bandy, ishockey och e-sport. 

Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan 
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de fören-
ingar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen 
och FN-föreningen. 

Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifie-
rad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla 

den värdegrund 
och de idéer om 
mänskliga rättigheter 
och solidaritet med 
världens alla länd er 
som FN står för. 

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud 
av unika utbild nings vägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb 
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 



Försäljnings- och servicepro-
grammet ger dig en bred och 

internationellt gångbar utbildning 
som förbereder dig för yrkeslivet 
eller vidare studier. Självklart blir 
du redo för yrkeshögskola och du 
får även grundläggande högsko-
lebehörighet under dina studier 
på Arlandagymnasiet. Undervis-
ningen bygger på en kombination 
av teori och praktiska övningar 
både på skolan och i verkligheten 

på en arbetsplats. Vi arbetar med 
aktuellt läromaterial, gör roliga 
studiebesök och får besök av 
föreläsare från branschen. 

Arbetsliv
Försäljnings- och servicepro-
grammet öppnar dörrar till 
en bred arbetsmarknad med 
varierande yrken. Oavsett vad 
du är intresserad av och tycker 
om, finns det möjligheter inom 
handeln!

Vårt läge nära Arlanda skapar 
spännande jobb inom besöks-
näring, lager, butiker och 
försäljning för den som har rätt 
kompetens. Det får du hos oss 
på Arlandagymnasiet. Femton 
veckors APL (arbetsplats förlagd 
lärande) ingår, då du får möjlighet 
att prova på olik a arbetsplatser 
och yrken inom branschen. 

Vill du arbeta med för-
säljning, marknadsföring, 
butiksledning, inköp, kund-
service eller starta ditt eget 
företag? Då är Försäljnings- 
och serviceprogrammet 
något för dig. 

Ta dig 
dit du vill
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& högskole-
behörighet



Årskurs 1
I årskurs 1 lär du dig grunderna 
inom yrkesområdet handel och 
service parallellt med vanliga gym-
nasiekurser. När du är väl förberedd 
är det dags att starta första APL- 
perioden, lärande på en arbetsplats.  
 Du arbetar även aktivt med 
svenska, engelska och matematik.

Årskurs 2
Under årskurs 2 fördjupar du dina 
kunskaper inom yrket på APL när 
du samtidigt läser kurser i vanliga 
gymnasieämnen. Du väljer även 
ett individuellt val utifrån dina 
intressen. 
 Du kan även välja lärlingsutbild-
ning, vilket innebär mer APL samt 
att du blir utbildad butiksledare.

Årskurs 3
Det sista året startar du, driver och 
avvecklar, tillsammans med några 
kamrater ett företag genom Ung 

Företagsamhet. Företaget byg-
ger på din egen affärsidé och 
ska erbjuda verkliga varor 
eller tjänster. Kunskaper 
om företagande gör att 
du – om du vill – har goda 

möjligheter att lyckas med 
att själv starta och driva ett 

företag. Du läser även färdigt din 
grundläggande hög skole behörighet. 
De kontakter du har skapat genom 
APL ger dig goda möjligheter till 
jobb direkt efter studenten.

Om du har valt lärlingsutbildning 
är du när dina klasskamrater startar 
företag istället ute på APL.

Från nybörjare 
till proffs genom 

tre roliga år
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Plugga vidare till

Visual Merchandiser 
Företagssäljare 
Inköpare 
Butiksledare 
Marknadsförare 
Webbanalytiker 
Account manager 
B2B säljare

Efter gymnasiet

Butikssäljare 
Kundtjänstmedarbetare 
Egen företagare  
Personal shopper



Försäljning- och service- 
programmet,  
programplan

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

Gymnasiearbete 100

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

Programfördjupning 700
Handel – specialisering 1 100
Handel – specialisering 2 (Lärling)
Svenska 2 100
Engelska 6 100
Personlig försäljning 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Företagsekonomi 1 100
Servicekunskap 2 100

Individuellt val 200
Svenska 3 100

Ansökningskod: FSFOR-ARN

år 1
Grundkunskaper inom  

handel och service.

år 2
Fördjupade kunskaper  
inom försäljning och  

marknadsföring,  
samt APL.

år 3
Startar och driver  
ditt egna företag.  
Förberedelse inför  

arbetslivet. 
APL för lärling.

Foto: Malin Listén

Foto: Kari Kohvakka



Idrott FS

NIU Fotboll / Handboll
NIU programfördjupning 700
Företagsekonomi 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Servicekunskap 2 100 
Personlig försäljning 2 100
Handel – specialisering 100
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100

NIU individuellt val 200
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100

LIU Ishockey / Innebandy 
/ E-sport
LIU programfördjupning 700
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Företagsekonomi 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Servicekunskap 2 100
Personlig försäljning 2 100
Handel – specialisering 100

LIU individuellt val 200
Idrott och hälsa 1 – specialisering 100
Idrott och hälsa 2 – specialisering 100

LIU utökade kurser 100
Träningslära 1 100

Ta dig dit du vill!
Vill du satsa på din idrott utan att skolan blir lidande? 
Vill du ha alla möjligheter att studera vidare efter 
gymnasiet utan att avstå från att satsa på idrotten? 
Hos oss hör idrott och studier ihop. Oavsett om 
du går den lokala idrottsutbildningen (LIU) eller 
den nationella idrottsutbildningen (NIU) erbjuder 
Arlandagymnasiet dig som vill satsa på både studier 
och idrott den möjligheten. Du kan utöva idrotterna 
fotboll, handboll, innebandy, e-sport och ishockey 
på samtliga högskoleför beredande program samt på 
två av våra yrkesförberedande program; försälj-
nings- och serviceprogrammet och 
barn- och fritidsprogrammet. Vi 
erbjuder dig professionella tränare 
från idrottslivet. 

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Arlandagymnasiet har blivit godkänt att bedriva 
nationell idrotts utbildning i idrotterna fotboll och 
handboll. Siktar du på att nå elitnivå inom din 
idrott, är detta utbildningen för dig. Ett nära sam-
arbete mellan skola, tränare och hemmet skapar de 
bästa förutsättningarna.  

Lokal idrottsutbildning (LIU)
Arlandagymnasiet erbjuder lokal idrottsutbildning i 
innebandy, ishockey och e-sport. Den lokala idrotts-
utbildningen håller hög kvalitet och eleverna har 
möjlighet till lika mycket träningstid som elever som 
går den nationella idrottsutbildningen. 

Det bästa av två världar
På Arlandagymnasiet möts det bästa av två olika 
världar. Från skolan får du engager ade lärare som 
med flexibla och kreativa arbetsformer hjälper dig 
framåt i dina studier. Från idrotten får du välut-
bildade och professionella tränare som är vana att 
arbeta i skolmiljö och samtidigt verkar på distrikts- 
eller nationell nivå. Du får dessutom support och 
utbildning i sådant som mental träning, fysiologi 
och kost.  Med hjälp av digitala verktyg kan du 
följa utbildningen på skolan, hemma eller på trä-
ningsläger i Sverige eller utomlands.

Arlanda Idrott 
Idrottsutbildning på gymnasienivå- för dig 
som vill satsa på både studier och idrott



ett skafferi av kunnande där han 
hela tiden kunnat hämta just de 
verktyg och den kunskap han 
behövt för att kunna förverkliga 
sin dröm.

– Jag visste inte alltid hur, 
men jag visste att det skulle 
funka, svarar Morgan på frågan 
om hur han gjorde för att lyckas 
med att starta sitt företag. 

Den egna kunskapen inom 
området skor och kläder i 
kombination med den kunskap 
som han fick varje dag i skolan 
gjorde att han kunde utveckla 
företaget hela tiden. Med sitt 
UF-företag på skolan arbetade 
han under årskurs två och tre 

fram ett vinnande koncept. Till-
sammans med en ny kontakt i 
USA har Morgan Kawesa nu ett 
vinst givande företag med handel 
online och en butik i Miami. 
Planen är att inom fem år vara 
etablerad med nya butiker i Los 
Angeles och här i Stockholm. 

– Har du den rätta viljan, 
följer ditt hjärta och kämpar hårt 
varje dag, så kommer du lyckas, 
säger Morgan Kawesa.

Det är inte alltid enkelt och 
heller inte självklart att det ska 
bli en succé då det kräves myck-
et arbete för att lyckas. Men på 
försäljnings- och servicepro-
grammet finns de pedagoger 
och just de nycklarna som öpp-
nar dörrarna till ett framgångs-
rikt och spännande liv, som just 
Morgan Kawesa lever. 

För Morgan Kawesa var det egentligen aldrig någon 
tvekan om vad han vill göra efter skolan... 

” Har du den rätta 
viljan, följer ditt 
hjärta och kämpar 
hårt varje dag, så 
kommer du lyckas.”

Morgans ambition att lyckas 
som företagare fanns tidigt 

med i livet och tog ordentlig fart 
då han kom in på handelspro-
grammet, numera försäljnings- 
och serviceprogrammet. Redan 
under första året hade han i liten 
skala börjat sälja skor till sina 
kompisar. Morgan beskriver sina 
år på handelsprogrammet som 

Yrkesexamen
& högskole-
behörighet
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Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Försäljnings- och serviceprogrammet 
(FSFOR-ARN)3

1

2

www.arlandagymnasiet.se

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg FSFOR-ARN


