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Ekonomiprogrammet — en brygga mellan ekonomi och teknik
Är du intresserad av en ekonomiutbildning
utöver det vanliga, en brygga mellan ekono
mi och teknik som öppnar unika möjligheter.
Ebers unika ekonomiprogram gör så att
du bemästrar både teknik, matematik och
affärsverksamhet – en kombination som
banar väg för många spännande yrken i
framtiden.

E

konomiprogrammet är ett högskole
förberedande program och när du
läser det på Eber har du dessutom
möjligheten att få utöka din utbildning med
olika teknikkurser. Det gör att du får en
utbildning i gränslandet mellan teknik och
ekonomi, där industriell ekonomi, logistik
och organisation är viktiga delar. Eberstein
ska gymnasiet har inlett processen för
att få certifiering att utbilda Diplomerade
Gymnasieekonomer.
Det här är ett program för dig som är ny
fiken på företagande och entreprenörskap.
Du får lära dig om olika ekonomiska förhåll
anden i samhället, lokalt och globalt. Inte
minst får du en inblick i och kunskaper om
hur man driver ett företag framåt. Du lär dig

både ekonomins spelregler och juridikens
lagar men lär dig också hur det är att driva
ett företag i praktiken. Redan under ditt
andra år startar du tillsammans med ett
par klasskamrater ett företag på riktigt, ett
UF-företag. Ni utvecklar en affärsidé, skaffar
leverantörer och kunder samt gör upp
budgetar.

Det får du genom studiebesök men också
genom den praktik, det arbetsplatsförlagda
lärandet, som ingår i programmet. Detta gör
vårt ekonomiprogram speciellt och ger dig
möjlighet att direkt använda dina kunskaper
ifrån dina gymnasiekurser och se hur dessa
kunskaper kan komma till användning i ett
företags olika funktioner.

S

Ekonomiprogrammet på Eber lägger en bra
grund inför högskolestudier och utvecklar
dina kunskaper i samhällsekonomi, företags

om elev på Ekonomiprogrammet ska
du också få en inblick i hur ett företag
fungerar och ser ut i verkligheten.

ekonomi, entreprenörskap, juridik och tek
nik. På Eber läser du inriktningen Ekonomi.
Här kan du få fördjupade kunskaper inom
såväl företagsekonomiska som juridiska om
råden men också mot industriell ekonomi
och logistik. Detta ger dig en bred allmän
kunskap men också särskild kompetens mot
vidare utbildning inom dessa områden.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN [350P]

PROGRAMFÖRDJUPNING [200 P]

Företagsekonomi 1

100

Du väljer en av dessa fördjupningar:

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

PROGRAMINRIKTNING EKONOMI [300 P]

Entreprenörskap och företagande

100

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN [1250 P]

Företagsekonomi 2

100

Engelska 5

100

Matematik 3b

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

INDIVIDUELLT VAL [200 P]

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Välj bland de kommunala skolornas stora
utbud, t ex Engelska 7 [100 p], Matematik
4, [100 p], Moderna språk [100 p].

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

Alla ekonomielever läser Produktions
kunskap 1, 100 p, som individuellt val eller
utökad kurs. Denna kurs genomförs delvis
som tre veckors APL.
GYMNASIEARBETE [100 P]

Du väljer något ämne som intresserar dig
och som har en koppling till programmet.

Fördjupning Industriell ekonomi,
marknadsföring och logistik
Marknadsföring
Företagsekonomi Specialiering:
Industriell ekonomi och logistik
Logistik 1 [som individuellt val eller
utökad kurs]

100
100
100

Fördjupning Företagande
Entreprenörskap
Ledarskap och organisation

100
100

Fördjupning Juridik
Affärsjuridik
Internationell ekonomi

100
100

Utöver de kurser som redan ingår i vald
programfördjupning, väljer du även någon
av nedanstående kurser:
Företagsekonomi Specialiering
100
Ledarskap och organisation
100
Marknadsföring
100
Affärsjuridik
100
Engelska 7
100
Matematik 4
100

Stor vikt i utbildningen kommer också att läggas vid projektledning, hållbar utveckling samt
internationella relationer inom både teknik- och ekonomiområdet.
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VILL DU VETA MER OM EKONOMIPROGRAMMET? Kontakta vår gymnasiechef,
Anders Plamgren, tel 0730-20 15 17, Kriztina Lövgren, tel 0730-20 29 71 eller vårt kansli,
tel 011-15 30 00. Du kan också mejla till oss på ebersteinska@edu.norrkoping.se

När du läser EK-programmet på Eber har du möjlighet att utöka din ekonomiutbildning med teknikkurser.
Vårt fokus på teknik ger dig en kunskap och förståelse inom teknikområdet och
teknikbaserad affärsverksamhet, som gör att du kommer sticka ut i konkurrensen.

