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Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
På vårt ekonomiprogram ges du möjlighet att vara kreativ inom företagande och marknadsföring, samt inspireras av våra inbjudna föreläsare från företag och universitet. Du får också möjlighet att delta i vårt stora utbud av
studieresor. Våra programlärare erbjuder en kombination av kompetens som är mycket ovanlig i skol-Sverige; lång
företagserfarenhet och legitimerad juridisk behörighet.
Programmet erbjuder två inriktningar (ekonomi och juridik) där du som elev får möjlighet att fördjupa dig lite extra i
just ditt intresseområde. Inom ekonomi-inriktningen fördjupar man sig i marknadsföringsområdet, vilket många ekonomer jobbar med i yrkeslivet. För att bli behörig att söka till ekonom och fastighetsmäklare på universitet ingår även
den viktiga kursen matematik 3. Du gör ditt inriktningsval efter ditt första år på skolan.
I utbildningens början lär man sig det mest grundläggande för att förbereda dig för resterande delen av gymnasietiden samt för universitetens juridik- och ekonomiutbildningar. Därefter blir det mer ”skarpt läge”, där du exempelvis
får starta, driva och avveckla ett eget företag – ensam eller tillsammans med klasskamrater. I programmets egna
klassrum finns konferensrum och möjlighet att bygga upp din marknadsföringsmonter, som du sedan ställer ut på den
uppmärksammade UF-mässan.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Programgemensamma
karaktärsämnen				350 p
Engelska 5					100 p
Engelska 6					100 p
Historia 1b					100 p
Idrott och hälsa 1				
100 p
Matematik 1b					100 p
Matematik 2b					100 p
Naturkunskap 1b				100 p
Religionskunskap 1				50 p
Samhällskunskap 1b				100 p
Samhällskunskap 2				100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1		
100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2		
100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100 p

Höjdpunkter att se fram emot:
För närvarande åker våra ekonomielever på
studieresor till Stockholm, Valencia, Bordeaux,
München och Rom. Fråga gärna om du vill
veta mer om kommande internationella
studieresor.

Företagsekonomi 1				100 p
Privatjuridik					100 p
Moderna språk				100 p
Psykologi 1					50 p		

Inriktning ekonomi			

300 p

Företagsekonomi 2				100 p
Entreprenörskap och företagsekonomi		
100 p
Matematik 3b					100 p
*
Programfördjupning
ekonomi

300 p

Affärsjuridik					100 p
Rätten och samhället				
100 p
Marknadsföring				100 p
		

Övriga kurser				300 p
Individuellt val					200 p
Gymnasiearbete				100 p

				

		

2500 p

