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Yrkesintroduktion mot Handels- och 
administrationsprogrammet, Celsiusskolan 
  
Behörighet 
Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har godkända betyg som krävs till ett 
yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. 
 
Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. Däremot 
behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns 
synnerliga skäl att inte göra det. 

 
 

Syftet 
Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt 
för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram. 
 
För varje elev upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens syfte med 
yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen. 

 
 
Svenska språket  
För behörighet till programmet på Celsiusskolan krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk samt minst fem andra grundskoleämnen. 
 

För elever som idag går på Språkintroduktion och som har läst på nivå 4, enligt Skolverkets 
bedömningsmaterial Bygga svenska, och är nära godkänt betyg i svenska åk 9, kan en individuell 
bedömning kring antagning på programmet komma ifråga. 
 
 

Utbildningens inriktning 
Utbildningen är inriktat mot Handels- och administrationsprogrammet.  

 
 
Struktur och upplägg 
Programmet riktar sig mot målgruppen elever som har ett intresse av att arbeta inom handelssektorn, 
samt har social kompetens och disciplin för att klara av utbildningens arbetsplatsförlagda lärande. 
Besök på skolan före skolstart erbjuds i maj-juni. 
 
 
 
 



Utbildningen organiseras så att eleverna bildar en egen klass med högst 10 elever.  
 
Utbildningens övergripande struktur är ”ämnesstudier och lärande på arbetsplats”.  Det 
arbetsplatsförlagda lärandet genomförs ca två dagar i veckan under hela utbildningstiden. 
 
Längden för utbildningen är högst två år. Efter två år kan eleven antingen söka annat 
gymnasieprogram eller söka arbete.   
 
I början av utbildningen, har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett 
utvecklingssamtal/föräldramöte. Under studietidens gång fastställs elevens individuella studieplan. 
Den beskriver bland annat elevens mål med sin utbildning. Elevens individuella studieplan revideras 
vid behov. Eleven har regelbunden kontakt med sin mentor/SYV för att tala om studieplanen. Vid 
varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. 

 
 
Innehåll 
Utbildningens yrkesinnehåll är mot handel och service: 
Karaktärsämnen för Handels- och administrations-programmet: 

- servicekunskap, 100 poäng 

- branschkunskap inom handel och administration, 100 poäng 

- information och kommunikation 1, (del av kursen) 

- entreprenörskap, (del av kursen) 
 
Utbildningen erbjuder elever möjlighet att läsa följande grundskoleämnen: matematik och engelska.  
 
Utbildningen erbjuder även eleverna möjlighet att läsa följande gymnasiegemensamma ämnen: 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska när eleven nått målen för respektive 
grundskoleämne. 
 
Undervisningstiden på skolan är vanligtvis 08.30 – 15.00. Under perioder med arbetsplatsförlagt 
lärande tillämpas arbetsplatsens arbetstider.   

 
   
Uppföljning av elevens utbildning 
Målet med utbildningen är att eleverna skall vara anställningsbara och/eller bli godkända i 
grundskoleämnena engelska och matematik efter avslutad utbildning. Detta skall leda till antingen en 
anställning eller ett intag på nationellt yrkesprogram. 
 
Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning på yrkesintroduktion 
genom att den individuella studieplanen som fortlöpande revideras under utbildningens gång. Två 
gånger i veckan har eleverna studiehandledning med mentor som i samråd med studie- och 
yrkesvägledare uppdaterar den individuella studieplanen. Dessutom sker en uppföljning av elevens 
arbetsplatsförlagda lärande så att denna överensstämmer med de kurser som eleven läser.  

  

 
 



Platsen för utbildningen 
Utbildningen förläggs till Celsiusskolan. 
      
 

Kontaktuppgifter 
Ingrid Jonsson 
Programrektor på Celsiusskolan 
IMYHA, SPRINT 
 
E-post:  ingrid.jonsson@uppsala.se 
Telefon: 018 – 727 28 04 
Adress: Celsiusskolan 

Björkgatan 8 
753 75 Uppsala 
 

Tel exp: 018 – 727 28 00 
 

Webbsida: www.celsiusskolan.uppsala.se 
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