
EKONOMIPROGRAMMET



PÅVERKA
DIN FRAMTID
Är du intresserad av ekonomi? Tycker du att det verkar  
spännande med eget företag och vill utveckla din egen  
företagsamhet? Vill du lära dig mera om marknadsföring? 
Då är Ekonomiprogrammet något för dig.

På Högbergsskolan kan du läsa inrikt- 
ningen ekonomi. Här läser du bland 
annat entreprenörskap som tillsammans 
med företagsekonomin lär dig att starta 
och driva företag. Dessutom erbjuder vi  
kurser som ger dig fördjupade kunskaper 
i företagsekonomi, organisation och  
ledarskap. I juridik studerar vi rättsfall från 
verkligheten. Du får insikt i brottslighet 
och dess följder som rör ekonomi och 
företagande.       

Ekonomin är allt mer internationell. 
Olika språkkunskaper är viktiga. På 
Högbergsskolan kan du läsa franska, 
spanska, tyska och italienska. Utifrån ditt 
språkval har du sedan möjlighet att följa 
med på en resa utomlands. Så oavsett 
om du vill starta eget, bli civilekonom, 
jurist eller marknadsförare kommer  
Ekonomiprogrammet passa dig. 

Läs mer om Högbergsskolan och våra 
program på hogbergsskolan.se

VARFÖR EKONOMIPROGRAMMET PÅ HÖGBERGSSKOLAN? 
Du lär dig om samhällsekonomi och företagsekonomi.

Du lär dig redovisning och kalkylering, marknadsföring, samt om  
ledarskap och organisation.

Du lär dig företagande, du startar och driver företag.

Du får utveckla din kreativitet och träna din samarbetsförmåga.         

http://www.hogbergsskolan.se


FÖLJ OSS: facebook.com/hogbergsskolan instagram.com/hogbergsskolan

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64 

hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

EKONOMIPROGRAMMET
GYMNASIE- 

GEMENSAMMA KURSER 
Engelska 5 & 6 Religionskunskap 1 

Historia 1b Samhällskunskap 1b+2 

Idrott och hälsa 1  Svenska 1, 2 & 3 eller 

Matematik 1b & 2b  Svenska som andraspråk 1, 2 & 3 

Naturkunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

Företagsekonomi 1 Privatjuridik

Morderna språk Psykologi 1

KURSER INOM INRIKTNING 
EKONOMI

Entreprenörskap och företagande Matematik 3b

Företagsekonomi 2 

EXEMPEL PÅ KURSER INOM 
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN

Marknadsföring Internationell ekonomi 

Rätten och samhället

INDIVIDUELLT VAL 200 poäng valfria kurser

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Möjlighet att inom programmet läsa kurser för särskild 

behörighet till högskola och universitet
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