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Ekonomiprogrammet

Vårt program står för gemenskap, livskun-
skaper och egentänkande! Vill just du ha tre 
roliga år på gymnasiet med nya ämnen och 
spännande samarbeten, samtidigt som du får en 
bred utbildning med många valmöjligheter?

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande 
utbildning med fokus på samhällsekonomi, företags-
ekonomi, juridik och entreprenörskap. Programmet 
har en flexibel struktur med två inriktningar; en mot 
ekonomi och en mot juridik. Vårt ekonomiprogram 
är certifierat och får utbilda diplomerade gymnasie-
ekonomer - något som ökar dina möjligheter att 
bli både antagningsbar- och anställningsbar samt 
entreprenöriell.

Under ditt tredje år på Ekonomiprogrammet arbetar 
du med Ung Företagsamhet, vilket innebär att du 
under ett år tillsammans med någon klasskompis 
startar och driver samt avslutar ett företag. Att 
driva UF är en härlig utmaning som kommer att ge 
dig många bra kunskaper för framtiden. Genom 
åren på Ekonomiprogrammet kommer du också 
att få många tillfällen till kontakt med det lokala 
näringslivet genom olika nätverk, studiebesök och 
praktik. 

På Ekonomiprogrammet arbetar vi mycket med 
muntliga och skriftliga presentationer och med hjälp 
av olika teorier och modeller analyserar vi både 
företag, trender och omvärld. Du får också en inblick 
i marknadföring och du får möjlighet att producera 
både annonser och reklamfilmer. 

Ekonomiprogrammet präglas av att eleverna tar 
eget ansvar för sina studier, skaffar livskunskaper 
och kontakter samt att de vågar! Som student 
har du en stabil grund att stå på för dina framtida 
karriär oavsett om du siktar på arbete som ekonom, 
ledare, egen företagare, advokat, journalist, 
fastighetsmäklare eller polis. Som vi ekonomer 
säger - breda kunskaper och många möjligheter 
skapar lönsamhet för din framtid!



INRIKTNINGAR

Ekonomi

Juridik

Ekonomiinriktningen ger kunskaper inom företagsekonomiska områden 
som kalkylering, bokföring, redovisning, marknadsföring samt ledarskap och 
organisation. 

Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium ger dig också en möjlighet 
att bli diplomerad gymnasieekonom. De skolor som utbildar Diplomerade 
Gymnasieekonomer godkänns av ett särskilt certifieringsorgan som har ställt upp 
kriterier för diplomering av eleverna. Studenterna som fullföljer utbildningen på 
programmet och kraven från certifieringsorganet får ett diplom som visar att de 
har den kompetens som arbetslivet och högskolan kräver!

Juridikinriktningen ger kunskaper inom rättsordningens betydelse i ett 
demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. 

Inriktningen ska utveckla din förmåga att arbeta med olika rättsfall och lagar 
samt ge dig kunskap om hur domstolarna arbetar men även olika organisationer 
och ledare.

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö| Tel 0381-363 30 | E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se | Besöksadress: Läroverksgatan 8

KONTAKT

Rektor
Tomas Erazim
0381 - 363 36
tomas.erazim@eksjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kajsa Roslund
0381-363 69
kajsa.roslund@eksjo.se

Programansvarig
Pernilla Andersson
0381-363 25
pernilla.andersson@eksjo.se

FÖR MER INFORMATION
www.eksjogymnasium.se

Akvareller: Lasse Samuelson

Ekonomiprogrammet passar dig som:
• Vill ha en bred utbildning med många valmöjligheter

• Vill förstå hur företag och organisationer fungerar
• Drömmer om att starta ett eget företag
• Vill bli diplomerad gymnasieekonom


