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VÄLKOMMEN till
ED:s hemsida

Ekonomiprogrammet erbjuder det bästa av två världar
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 UF-företag. Utgångspunkten på EK är
entreprenörskapet.

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.

Under år 2 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.

Dina entreprenöriella förmågor får du särskilt chansen att
utveckla inom programfördjupningen Entreprenörskap. Här läser
du kurserna Marknadsföring, Affärsjuridik samt Engelska 7.

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.

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!

EKONOMIPROGRAMMET, 2500 poäng
start 2021/2022
Gymnasiegemensamma ämnen 1 250 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

eller Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Programgemensamma ämnen 350 p
Företagsekonomi 1
Moderna språk
Privatjuridik
Psykologi 1

100 p
100 p
100 p
50 p

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

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. ”

100 p
100 p
100 p

Programfördjupning Entreprenörskap 300 p
Affärsjuridik
Engelska 7
Marknadsföring

” Jag hade bara hört gott om ED.”

100 p
100 p
100 p

Joel Svensson

Ekonomiprogrammet 2018

Erik Backlund Wengbrand, Rektor EK

036 - 10 62 05 eller erik.backlund-wengbrand@jonkoping.se

Johanna Gårdving-Stenered, SYV EK
036 - 10 62 11 eller johanna.gardving-stenered@jonkoping.se

Gymnasiearbete 100 p
Kopplat till examensmålen för Ekonomiprogrammet, ska du planera,
genomföra och utvärdera ett större arbete, på ett fadderföretag.

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

Erik Dahlbergsgymnasiet

Hemsida: edgymnasiet.se eller besök oss på Instagram,
Facebook eller Linkedin

