Ekonomiprogrammet
Inriktning Ekonomi eller Juridik
Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen 1250
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Idrott och hälsa 1
100
Historia 1b
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Samhällskunskap 2
100
Svenska/andra språk 1
100
Svenska/andra språk 2
100
Svenska/andra språk 3
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

Inriktning Juridik
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten & samhället
Psykologi 2a

300
50
100
100
50

Programfördjupningar Ekonomi
Entreprenörskap
Ledarskap & organisation
Företagsekonomi
specialisering
Engelska 7

300
100
100

Programfördjupningar Juridik
Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering 2
Ledarskap och organisation
Matematik 3
Engelska 7

300

Gymnasiearbete
Individuella val

100
200

Totalt:

100
100

100
100
100
100
100

2500

Du får…
…med dig kunskaper som är värdefulla oavsett
yrke och karriär
…bred behörighet till universitet och högskolor

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. Verklighetsbaserat lärande är ett viktigt
inslag i utbildningen.
På Ekonomiprogrammet vill vi skapa medvetenhet om miljö och ett hållbart samhälle. Det
gör vi t ex genom att arbeta ämnesövergripande för att miljöfrågor ska finnas med på så
många områden som möjligt.

Inriktning Ekonomi:
Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden. Du lär dig att
hålla reda på företagens inkomster och utgifter samt göra ekonomiska beräkningar. Du får
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 prova på att driva ett riktigt företag. Du får kontakter med företag och kunskap om
hur ett företag drivs.
Genom inriktningen Ekonomi kan du bli Diplomerad gymnasieekonom. Det förbättrar dina
möjligheter att skapa kontakter med arbetslivet och bygga nätverk. Diplomeringen är ett
sätt att kvalitetssäkra utbildningen och en merit när det är dags att söka jobb.

Inriktning juridik:
Inom inriktningen Juridik får du, förutom de teoretiska kunskaperna, en möjlighet att komma
närmare juridiken genom att besöka tingsrätten, träffa affärsjurister, intervjua polisen och
praktiskt utöva juridik genom rollspel. Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i
ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt samt innebörden av
privatjuridik och affärsjuridik. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska
problem och rättsfall med hjälp av olika rättskällor och juridiska metoder.
Inriktningen juridik är medlemmar i Nordiska juristakademien. Det innebär att du också
får chansen att vara med i Skol-SM i juridik som anordnas årligen av Nordiska Juristakademien. Som en del i planeringen arbetar Juridikinriktningen aktivt för att etablera
internationella kontakter i och utanför Sverige. Studieresor kan planeras tillsammans med
eleverna.

Läs mer om Ekonomiprogrammet:
www.lulea.se/gymnasieskola/ek

Kontakta oss gärna!
Studie- och yrkesvägledare: Lena Berg
0920-45 57 20 lena.berg@skol.lulea.se

Rektor: Kristina Eklund
0920-45 36 01 kristina.eklund@skol.lulea.se

