Ekonomi

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 1250p

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två
inriktningar, juridik och ekonomi. Vårt uppdrag är att utveckla dina
kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Engelska 5			100

Idrott och hälsa 1			

100

För att kunna välja rätt inriktning läser du det första året de programgemensamma kurserna ”företagsekonomi 1” och ”privatjuridik”. Du
får möjlighet att se hur företag i olika branscher fungerar genom
bland annat studiebesök. Du kommer även få möjlighet att besöka
riksdagen och delta i EU-rollspel.

Matematik 1b			

100

Matematik 2b			

100

Inför andra året bestämmer du vilkeninriktning du vill gå. Du kommer då attantingen läsa ”företagsekonomi 2”, därdu fördjupar dina
kunskaper inom företagsekonomieller ”affärsjuridik”, där du utvecklar dina kunskaper inom juridik. Oavsett vilken inriktning du väljer
deltar du i ett FN-rollspel.
I årskurs tre driver du UF (ung företagsamhet) där du har möjlighet
att starta,driva och avveckla ett företag tillsammansmed andra. Inom
ramen för UF kommerdu att delta i Draknästet, där du pitchar din
idé framför en jury, som består av entreprenörer från näringslivet.
Du ska delta på olika mässor och lokala företagsträffar och du har
även möjlighet att tävla med ditt företag. Vi har kopplat UF till kurserna entreprenörskap och företagande, marknadsföring
samt ledarskap och organisation.
Du kan kombinera med:
Elitfotbollsgymnasium
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

EK

Engelska 6			100
Historia 1b			100

Naturkunskap 1b			100
Religionskunskap 1		

50

Samhällskunskap 1b		

100

Samhällskunskap 2		

100

Svenska 1			100
Svenska 2			100
Svenska 3			100
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN 350p
Företagsekonomi 1		

100

Privatjuridik			100
Moderna språk			100
Psykologi 1			

50

INRIKTNINGAR
300p
Ekonomi				300
		
Juridik				300
		
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
300p

Entreprenörskap och företagande* 100
Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för högskoleförberedande program
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*Entreprenörskap och företagande ingår i inriktningen Juridik och Redovisning 2 ingår i
inriktningen Ekonomi. Resterande två kurser läses oavsett inriktning.

Marknadsföring			100
Redovisning 2*			100
Ledarskap och organisation

100

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val			200
GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiearbete			

100

