
LILJEHOLMEN GYMNASIUM

Gillar du att kommunicera med människor och vill arbeta inom handel och service 
på något sätt, då är den här utbildningen rätt för dig. Det finns många olika typer 
av arbeten inom den här sektorn och en bred arbetsmarknad väntar dig efter din 
utbildning. 

Du kommer under din utbildning hos oss få lära dig att möta kunder och förstå vad 
god service innebär. Du kommer även få lära dig om marknadsföring, kommunikation, 
inköp och entreprenörskap. I årskurs tre erbjuder vi eleverna att genomföra ett så kallat 
”UF-år”. UF är en organisation som står för Ung företagsamhet och innebär att elever 
får testa att under trygga former starta och driva riktiga företag med handledning från 
lärare och i samarbete med rådgivare från näringslivet.

Vi strävar efter att du tidigt utvecklar dina yrkeskunskaper och skapar en yrkesidenti-
tet därför målet att du som elev ska ha en förankring i arbetslivet och därför lägger vi 
stor vikt på Apl (arbetsplatsförlagt lärande).  Du kommer vara ute på en arbetsplats 20 
veckor under din utbildning hos oss och få omsätta dina kunskaper du fått i skolan till 
verkligheten.  Detta är en mycket viktig del och en utmärkt möjlighet för dig att knyta 
kontakter för framtida arbete. 
 
Vi erbjuder en liten skola med närhet till personalen för elever i behov av särskilt stöd. 
Vår skola har hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. Skolan har 
nyrenoverade lokaler som är väl anpassade för verksamheten behov och vi arbetar för 
att skapa en trygg och strukturerad lärmiljö där du som elev ska erbjuds stöd för att 
uppnå dina mål med utbildningen. Skolan har en förstärkt elevhälsa där vi arbetar före-
byggande och du som elev har tillgång till både kurator och studie – och yrkesvägled-
are under din tid hos oss. 

Naturligtvis ges du möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande högskolebe-
hörighet. (svenska 2, svenska 3, engelska 6). 
 
Vi finns centralt i Liljeholmen med bara 5 minuters gångavstånd till lokal trafik.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Vill du veta mer?
Maria Koskinen, rektor  
072 246 56 10 
maria.koskinen@magelungen.com

Liselott Uddsäter, studie-och yrkesvägledare  
073 528 54 67  
liselott.uddsater@magelungen.com 

Adress: 
Trekantsvägen 7, Stockholm Liljeholmen gymnasium


