Vanliga frågor och svar HA-programmet
Hur många klasser har ni per årskurs?
Svar: 2 stycken. Så sammanlagt är det 6 klasser på programmet.
Hur många elever går det i varje klass?
Svar: 26 elever per klass.
Vad var det för antagningspoäng till HA-programmet förra läsåret?
Svar: 222,5 poäng.
Varför ska man söka HA-programmet?
Svar: Om man gillar människor och är intresserad av att arbeta med försäljning, stå i butik,
driva eget företag, sitta på kontor eller i en reception och ta emot kunder, arbeta med olika
datasystem, webbsidor etc så är detta ett perfekt program. Du lär dig mycket om ledarskap,
ekonomi och att driva eget företag.
Hur är programmet upplagt?
Svar: I år 1 läser båda klasserna samma kurser och till år 2 väljer eleverna inriktning,
administrativ service eller handel och service. Till år 2 blir det därmed nya klasser där
kurserna skiljer sig åt beroende på vilken inriktning som man valt. Man går i de nya
klasserna under år 2 och 3.
Vad innebär inriktningarna; administrativ service och handel och service?
Svar: Du väljer inriktning i år 2. I inriktningen administrativ service är det mer fokus på
administration, dataprogram, ledarskap, hur man kommunicerar och informerar. Detta är en
inriktning som passar elever som vill arbeta på kontor eller reception, gillar att arbeta med
datorer, logistik och service. Du kommer att driva ett eget företag under ditt tredje år.
I inriktningen handel och service är det mer fokus på personlig försäljning, marknadsföring,
hur man når ut till kunder, ledarskap, inköp och ekonomi. Detta är en inriktning som passar
elever som vill arbeta med försäljning - både i butik som i e-handel. Du kommer att driva ett
eget företag under ditt tredje år.
Måste man redan nu veta vilken inriktning man vill läsa i år 2?
Svar: Nej. Det är inte förrän under våren i år 1 som man bestämmer sig. Alla elever och
föräldrar kommer att få information om valet under året.
Vad innebär APL och hur ofta göra man APL?
Svar: Det innebär att man är ute och praktiserar på företag under sammanlagt 15 veckor
under gymnasietiden. Eleverna är på olika arbetsplatser i år 1, 2 och 3. Under år 1 är
eleverna ute i 4 veckor, i år 2 under 5 veckor och i år 3 under 6 veckor. På sin APL kommer
eleverna att genomföra moment som ingår i kurserna i skolan. I år 3 finns det möjlighet att
göra sin APL utomlands (givet att situationen kopplat till Covid-19 ändrats).

Vad gör man sin APL någonstans?
Svar: Skolan har praktiksamordnare som hjälper till att ordna APL-platser. Vanliga
APL-platser kan vara olika slags affärer, receptioner, hotell, kontor etc. Som elev har man
stor möjlighet att påverka var man vill göra sin APL någonstans.
Vad är det för skillnad på yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Svar: Handels- och administrationsprogrammet är skolans enda yrkesprogram. Det innebär
att du är färdigutbildad och redo för arbetslivet efter dina tre år på gymnasiet. Du har alltså
de kunskaper du behöver för att kunna få (och klara av) ett arbete inom diverse handelsoch/eller administrationsyrken. Om du läser ett högskoleförberedande program så behöver
du oftast läsa vidare på högskola efter gymnasiet.
Kan man få högskolebehörighet på programmet?
Svar: Ja. För att få allmän behörighet att börja på högskolan/universitet så behövs svenska
2, svenska 3 och engelska 6. På Hvitfeldtska har vi redan bakat in svenska 2 och engelska 6
i programmet så det enda aktiva valet du behöver göra är att välja till svenska 3 (när du går i
år 3) så har du fått den allmänna behörigheten och kan söka vidare till högskolan efter
gymnasiet.

