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EKONOMIPROGRAMMET  
MED TRE PROFILER  

EKONOMIPROGRAMMET

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1-3, eller 300
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Företagsekonomi 1 100 
Privatjuridik 100
Moderna språk  100
Psykologi 1 50

Inriktning - Juridik 300 p
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50

Inriktning - Ekonomi 300 p
Entreprenörskap och
företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100 

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100 
 

Profilkurser Entreprenörskap: 
Entreprenörskap 100 
Ledarskap och organisation 100 
Företagsekonomi specialisering: 
Redovisning och marknadsföring 100 
 
Profilkurser Internationell: 
Int. ekonomi eller int.rätt 100 
Internationella relationer 100 
Engelska 7 100 
 
Profilkurser Juridik: 
Juridisk retorik 100 
Straffrätt och kriminologisk spec. 100 
Valbar programkus 100 

Profil: Entreprenörskap  
Här får du en högskoleförberedande ekonomiutbildning. 
Du får kunskaper och färdigheter inom marknadsföring, 
entreprenörskap, presentation, kommunikation, 
bokföring och kalkylering så att du i årskurs tre kan 
starta och driva ditt eget företag. Du kommer att få ställa 
ut ditt företag bland annat på Svenska Mässan samt få 
möjlighet att delta i Ung Företagsamhets regionala och 
rikstäckande tävlingar. Genom studiebesök och praktik 
kommer du att knyta kontakter med etablerade företag 
och banker. Vi bjuder också in spännande förebilder från 
näringslivet. Programmets stockholmsresa fylls med 
intressanta aktiviteter som handlar om ekonomi och 
företagande. Under utbildningen blir du redo för och 
behörig till avancerade högskoleutbildningar. 

Ekonomiprogrammets internationella profil passar 
dig som vill ha ett globalt perspektiv på studierna. Du 
kan välja antingen ekonomi- eller juridikinriktning på 
vår internationella profil. Oavsett vilken inriktning du 
väljer genomsyras utbildningen av internationella frågor, 
exempelvis hur företag kan växa internationellt, hur 
länders företagskulturer ser ut, hur handelstvister mellan 
länder avgörs, hur rättssystem skiljer sig mellan länder 
eller hur krigsförbrytare lagförs. Genom studiebesök, 
praktik och resor tar vi in världen i klassrummet. Vi 
samarbetar med en italiensk skola i Salerno, med syftet 
att ha ett utbyte med utländska gymnasieelever som läser 
ekonomi och juridik.

Profil: Internationell

Profil: Straffrätt
Den straffrättsliga profilen är till för dig som vill arbeta 
både teoretiskt och praktiskt med olika aspekter av 
juridik, rättsväsende och samhälle. Under studierna får 
du lära dig om vilka juridiska regler som styr privatliv, 
yrkesliv och affärsliv. Du får även genom studiebesök 
möta olika yrkesroller inom den juridiska sektorn, som 
t ex advokater, domare, åklagare och poliser. Genom att 
iscensätta spännande rättegångsspel får du öva dig i att 
praktisera olika roller inom rättsväsendet och lära dig 
att skriva juridiska dokument. I årskurs ett åker vi till 
Stockholm där vi gör flera intressanta studiebesök som 
handlar om juridik. Efter tre år på juridisk profil kommer 
du vara väl förberedd för vidare studier på universitet och 
högskola.

   

                             EKONOMIPROGRAMMET

                       EKONOMI                              JURIDIK

    

   ENTREPRENÖRSKAP     INTERNATIONELL         STRAFFRÄTT

Vi på Hulebäcksgymnasiet har mycket goda erfarenheter av att erbjuda juridik-  
och ekonomiutbildningar av hög klass. 

Det som kännetecknar vårt Ekonomipro-
gram är en strävan mot ämnesövergripande 
studier där flera kurser samverkar. Du ges 
möjlighet att problematisera, analysera 
och tänka kritiskt, vilket gör studierna mer 
utvecklande. 
Genom tre nya profiler skapas samman-
hållna klasser för att ge bättre möjligheter till 
fördjupning och ämnesövergripande studier 
samt helhetssyn. 

Vi erbjuder följande profiler entreprenör-
skap, internationell och straffrätt.     
 
Vi arbetar utåtriktat och har täta kontakter 
med näringsliv, universitet och vår omvärld.   
Du förbereds för högskoleutbildningar inom 
ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga 
ämnesområden genom den behörighet du får 
av vårt omfattande kursutbud. 
 


