EKONOMIPROGRAMMET
Aktiesparande

Programmet för dig som:

EK

•
•
•
•
•

Vill veta mer om sparande i aktier och fonder
Älskar att omsätta idéer i verkligheten och ta initiativ till spännande projekt
Vill frigöra entreprenören i dig och få utlopp för din kreativitet
Är intresserad av att förstå hur ekonomi fungerar på alla nivåer
Vill förstå hur man startar och driver ett företag

I vårt ekonomiprogram sätter vi din initiativförmåga och kraft att tänka nytt och banbrytande i centrum.
Utbildningen har fokus på att ge dig inblick i och förståelse för företagsekonomiska processer och internationella ekonomiska samband. Du kommer också att lära dig hur du som privatperson kan spara på ett
effektivt sätt.
Hos oss får du de nödvändiga kunskaperna i hur företag och organisationer fungerar, samt vilka utmaningar som framtidens internationella ekonomi står inför. Kunniga lärare och en kontinuerlig kontakt med
näringslivet gör dina tre år vid ekonomiprogrammet utvecklande och lärorika.
Denna breda utbildning ger dig god behörighet till vidare studier inom framförallt ekonomi, juridik och
samhällsvetenskap. Programmet är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt,
vilket innebär att du kommer att vara mycket väl förberedd för studier på högre nivå.

Besök vår hemsida eller ring för mer info.
Varmt välkommen till en inspirerande utbildning på ÖG!

För dig som vill bli

•
•
•
•
•

Jurist
Civilekonom
Banktjänsteman
Försäkringsrådgivare
Fastighetsmäklare
mm

Programmet är sökbart för dig som
väljer att läsa på vårt idrottsgymnasium.
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EKONOMIPROGRAMMET
Aktiesparande

Gymnasiegemensamma
ämnen
1250p

Programgemensamma
karaktärsämnen
350p

Inriktning
Ekonomi
300p

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

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna språk

Entreprenörskap och
företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programfördjupning
300p
Aktiesparande
(HUSA spec)
Psykologi 2ab

200

100
100
50
100

100
100
100

Franska, tyska och spanska

Gymnasiearbete
100p

Individuellt val
200p

Möjlighet till 2,5 meritpoäng

Engelska 7
Eget val

100

Med reservation för ev. ändringar.
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