
Ekonomiprogrammet ger dig många teoretiska kun-
skaper, så du har två tydliga praktiska framtidsalter-
nativ:

STUDERA VIDARE:

Utbildningens arbetssätt ger dig mycket god förbere-
delse för vidare studier på högskola/universitet 
eller annan eftergymnasial utbildning.  Du tränas i 
att analysera, tänka kritiskt och arbeta självständigt 
med utmanande uppgifter.  
 
SÖKA JOBB DIREKT:

När du har genomgått utbildningen har du möjlighet 
att söka jobb som t ex bokföringsassistent, ekonomi-
assistent, säljare och butiksanställd.
 

LÄRARNA är organiserade i ett arbetslag och samar-
betar kring elevernas utveckling och undervisning. Vi 
genomför regelbundna ämnesövergripande projekt. 
Projekten sker ofta i anknytning till lokala företag.

På vårt program börjar vi höstterminen i år 1 med 
en Kick-off, där eleverna får möjlighet att lära känna 
varandra. Vi har flera aktiviteter och resor under ut-
bildningen. 

KLASSRUMMEN finns i Ekonomikorridoren på A-
plan. Det bidrar till en bra överblick över hur eleverna 
mår. Vi har ett gott klassrumsklimat som genomsyras 
av tolerans och där målsättningen är respekt för alla 
individer. Lärarnas arbetsrum finns i anslutning till 
ekonomernas klassrum.

Inför år 2 väljer du en av våra två inriktningar: 
Ekonomi eller Juridik.

Ekonomiprogrammet
Ekonomi

NOSNASGYMNASIET.SE

EKEKO

EKONOMIINRIKTNINGEN

Du kommer att fördjupa dig i ledarskap, redovisning 
och marknadsföring. Vi jobbar med Visma Adminis-
tration, det är ett program som många företag använ-
der i sin bokföring och administration.

JURIDIKINRIKTNINGEN

Du kommer att fördjupa dig i kurserna affärsjuridik, 
rätten och samhället samt psykologi. Denna inrikt-
ning ger dig framförallt en god förberedelse inför 
högskolestudier i allmänhet och juridik i synnerhet.

STARTA OCH DRIV ETT EGET FÖRETAG

Inom båda inriktningarna får du chansen att starta 
ett eget företag.

Vi samarbetar med UF, Ung Företagsamhet, vilket 
ger dig en unik inblick i att vara egen företagare. 
UF ger många viktiga lärdomar och trevliga minnen.

EKONOMIPROGRAMMET ÄR EN LITEN SKOLA 
I SKOLAN

EKJUR

Juridik



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1250  poäng

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Matematik 2b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1  100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2  100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  350  poäng

Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
EKONOMI 600  poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Entreprenörskap 100 
Företagsekonomi 2 100
Ledarskap och organisation 100
Marknadsföring/Redovisning 2 100
Matematik 3b 100
 
INRIKTNING
JURIDIK 600  poäng

Affärsjuridik 100
Engelska 7 / Kriminologi 100
Entreprenörskap och företagande 100
Filosofi 1 50
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Rätten och samhället 100

SUMMA  2500  poäng
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