Nationell idrottsutbildning
Ekonomiprogrammet
Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Historia 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska/andra språk 1
Svenska/andra språk 2
Svenska/andra språk 3

1250
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Programgemensamma
karaktärsämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

350
100
100
100
50

Inriktning Ekonomi
Entreprenörskap & företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

300
100
100
100

Programfördjupningar
Idrottsspecialisering 1
Tränings – och tävlingslära 1
Välj ett alt:
*Naturkunskap 2
*Engelska 7
*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering

300
100
100

Individuella val
Idrottsspecialisering 2
Idrottsspecialisering 3

200
100
100

Gymnasiearbete

100

Totalt:

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. I Luleå
ges du som elitsatsande ungdom inom idrotterna basket, fotboll, ishockey, innebandy,
kanot och konståkning möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier
inom fyra program:

••
••
••
••

100
100
100

2500

Som elev vid ett NIU läser du totalt
400p Specialidrott. Utöver ovanstående
studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat
program.
Ansökan till NIU ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida. Sista
ansökningsdag är 1 december 2019.
Blir du antagen ansöker du sedan via
www.mittgymnasieval.nu vilket NIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA eller SA) som du önskar
gå. Sista ansökningsdag är 3 februari 2020.

Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet
Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. I företagsekonomi lär
du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och
ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Inom
juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr
eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt,
avtalsrätt, arbetsrätt med mera.
Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Inriktning Ekonomi
Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden.Du lär dig att
hålla reda på företagens inkomster och utgifter samt ekonomiska beräkningar. Du får också
kunskaper i hur man startar ett eget företag och hur man på ett effektivt och lockande sätt
säljer ett företags produkter.
Du får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande genom att du får provar på att driva
ett riktigt företag. Ett ämnesövergripande arbetssätt som ger dig en helhetssyn på olika
områden inom ekonomin är återkommande inslag i lärandet. Du får kontakter med företag
och kunskap om hur ett företag drivs.

Läs mer om eller ansök till Nationell godkänd
idrottsutbildning: www.lulea.se/gymnasieskola/niu

Kontakta oss gärna!
Studie- och yrkesvägledare: Eva Tervaniemi
0920-45 36 93 eva.tervaniemi@skol.lulea.se

Rektor: Ida Henriksson
0920-45 34 54 ida.henriksson@skol.lulea.se

