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”UF är riktigt roligt!
Ekonomiprogrammet erbjuder dig det bästa av två världar,
skolan och näringslivet. En del av utbildningen tillbringar du
på ett fadderföretag, där du får använda dina teoretiska
kunskaper och samtidigt lära nytt.
På Ekonomiprogrammet får du lära dig att starta och driva
ett företag.
På Ekonomiprogrammet (EK) satsar vi mycket på Ung Företagsamhet. På
UF får du starta och driva ett eget företag. På Erik Dahlbergsgymnasiet har
flera av våra elever haft mycket fina framgångar med sina UF-företag både
regionalt och nationellt. ED är den skola i regionen som har flest UFföretag. Utgångspunkten på EK är entreprenörskapet.
Under år 2 och 3 är du på ett fadderföretag. På fadderföretaget tillämpas
dina teoretiska kunskaper praktiskt. På fadderföretaget får du chansen att
stärka dina entreprenöriella förmågor och din sociala kompetens. Du
genomför projekt på riktigt och du kommer även att göra ditt gymnasiearbete på fadderföretaget.

”På EK finns alla möjligheter!”
”Det känns seriöst och jag har blivit
inspirerad att plugga vidare efter ED.”
<< Anna Friberg, EK 2017
" Jag valde ED då jag hört gott om
lärarna och skolan. Valet av EK på ED
blev för att det ger en bra bas inför
framtiden. Det är väldigt roligt att gå
på ED, med en härlig gemenskap.
Många har valt EK utefter intresse och
när alla på programmet vill samma sak
får man mer studiemotivation.”

<< Tova Wetterö, EK 2009

UF stärker ditt självförtroende

"När jag skulle välja gymnasium visste
jag redan att jag ville läsa juridik. EK på
ED gav mig de bästa förutsättningarna
för detta. Idag läser jag juridik vid
Lunds Universitet. Jag vill flytta tillbaka
till Jönköping för att arbeta vid en av
stadens domstolar."

Förverkliga dina ideer

Inriktning Ekonomi
Hur gör man för att förverkliga en bra affärsidé?
På EK får du chansen att lära dig det genom att starta och driva ditt eget
företag inom UF.
Inom inriktning Ekonomi jobbar vi mycket med att träna upp din
kreativitet och förmåga att samarbeta, du får chansen att lära dig att ta
ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

” Jag hade bara hört gott om ED .
Ekonomiprogrammet på ED passade in med mina intressen och
ambitioner. Ekonomi har alltid intresserat mig och jag har hört mycket
gott om ED av äldre kompisar. Det är väldigt roligt att gå på ED och det
har varit lärorikt. Mycket varför jag valde just ekonomi på ED är det där
med fadderföretag, då vi en dag i veckan spenderar vår tid på ett företag.
Efter gymnasiet vill jag plugga vidare till civilekonom och efter det starta
mitt egna företag i första hand. ”

Joel Svensson
Ekonomiprogrammet 2018

Dina entreprenöriella förmågor får du särskilt chansen att utveckla inom
programfördjupningen Entreprenörskap. Här läser du kurserna Marknadsföring, Affärsjuridik samt Engelska 7.
Ekonomiprogrammet ger dig bred behörighet till universitet och högskola.
Undervisningen i olika ämnen förbereder dig bra inför fortsatta studier. Då
det sker i nära kontakt med näringslivet ger det dig också en bra inblick i
hur företag fungerar och verkar. Ekonomiprogrammet erbjuder dig en bra
skolmiljö och engagerade lärare.
Välkommen till tre givande år på Erik Dahlbergsgymnasiet!

Gymnasiegemensamma
ämnen
1250 p
Engelska 5
100 p
Engelska 6
100 p
Historia 1b
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1b
100 p
Matematik 2b
100 p
Naturkunskap 1b
100 p
Religionskunskap 1
050 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Samhällskunskap 2
100 p
Svenska 1
100 p
Svenska 2
100 p
Svenska 3
100 p
eller
Svenska som andraspråk 1, 2, 3

Programgemensamma
karaktärsämnen
350 p
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Modernt språk

100 p
100 p
050 p
100 p

Med reservation för eventuella ändringar.

Inriktning Ekonomi 300 p
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100 p
100 p
100 p

Fadderföretag
På EK är du ute på fadderföretag
en dag per vecka i år 2 och 3.

Programfördjupning
Entreprenörskap 300 p
Affärsjuridik
Engelska 7
Marknadsföring

100 p
100 p
100 p

Ung Företagsamhet
Du startar ett företag och driver det
tillsammans med andra elever i ett år.

Individuellt val 200 p
Här erbjuder ED en mängd olika
kurser bland vilka du kan välja fritt.

Gymnasiearbete 100 p
Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och
utvärdera ett större arbete kopplat till något centralt kunskapsområde inom
Ekonomiprogrammet. Du gör gymnasiearbetet ute på ditt fadderföretag.

edgymnasiet.se

