
Mål 
Syftet med butik / handel är arbete inom området. 
Du får kunskaper inom försäljning, inköp och ruti-
ner inom handelsområdet samt mycket praktisk   
erfarenhet. 
 
Förkunskapskrav 
Grundskola med godkända betyg i svenska alt. 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
 
Utbildningstid 
2018-08-06—2018-12-21 20 v , 400p 
 
Innehåll 
Praktisk marknadsföring 1, Praktisk marknadsföring 
2, Inköp 1, Personlig försäljning 1  
 
Utbildningsanordnare 
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 
Utbildningsort 
Kristianstad 

Studieekonomi 
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN  
 
Informationsmöte 
Kristianstad VLC, Lasarettsboulevarden 2E 
28/3  25/4 16/5  13/6, kl. 14.00-15.00 
 
Arbetsförmedlingen – Hässleholm 
22/3, 26/4, kl. 14.00-15.00 
 
Arbetsförmedlingen – Broby 
 12/4, kl.  14.00-15.00 
 
Lärcenter Osby 
18/4, kl.  14.00-15.00  
 
Ansökan 
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din 
hemkommun. Sista ansökningsdag 24 juni. Sen   
anmälan kan göras i mån av plats. 
Har du frågor kring utbildningen?  

Kom gärna på våra informationsmöten! 
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

Handel 

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: 

 På din utbildningsplats är en av de anställda din 

handledare. Handledaren kommer tillsammans med 

läraren att kontrollera att du inhämtar de teoretiska 

och praktiska kunskaper som krävs.  

28 timmar/vecka – praktik 

8 timmar/vecka – skola (tisdagar) 

4 timmar/vecka – självstudier  

 

Utbildningens mål är att du som lärling får betyg i 
yrkeskurser, referenser från arbetsgivare samt    
genom utbildning få ett arbete.  

 

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 kan även fortsätta att studera inom området på 

olika sätt.  

 

 

Kontaktuppgifter: 

Matchare 

Katarina Björk  0728-85 78 67 

Bassam Masri  0729-84 17 50 

Studie och yrkesvägledare 

Maria Ivarsson   0733-13 67 67 

Helena Tykesson  0738-53 20 47 

Rektor   

Marie Strandberg  0738-53 23 78 

85 %  

får arbete efter avslutad  

utbildning 

 

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. 


