
 
Programmet för dig som

• älskar att omsätta idéer i verkligheten och ta initiativ till spännande projekt.
• vill frigöra entreprenören i dig och få utlopp för din kreativitet. 
• är intresserad av att förstå hur internationell ekonomi fungerar.
• vill starta och driva ett företag, inom ramen för UF (Ung Företagsamhet)

 
I vårt ekonomiprogram sätter vi din initiativförmåga och kraft att tänka nytt och banbrytande i cen-
trum. Utbildningen har fokus på att ge dig inblick i och förståelse för företagsekonomiska process-
er och internationella ekonomiska samband. Hos oss får du de nödvändiga kunskaperna i hur företag 
och organisationer fungerar, samt vilka utmaningar som framtidens internationella ekonomi står inför.  
 
Kunniga lärare och en kontinuerlig kontakt med näringslivet gör dina tre år vid ekonomiprogrammet utveck-
lande och lärorika. 

 
Denna breda utbildning ger dig god behörighet till vidare studier inom framförallt ekonomi, juridik och samhälls-
vetenskap. Programmet är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt, vilket innebär att 
du kommer att vara mycket väl förberedd för studier på högre nivå. 

 
På ÖG läser du två ämnen om dagen - ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger 
möjligheter till varierade arbetsformer, tid att slutföra uppgifter och tid till reflektion. De långa lektionspassen 
innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. 

 
ÖG tillhandahåller en personlig dator till varje elev, som denne behåller under hela sin studietid. Som elev kan 
du därmed enkelt hålla dig uppdaterad om information gällande kursplanering, uppgifter, schema med mera. 
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Ekonomiprogrammet
Inriktning  | Ekonomi

Gymnasiegemensamma 
ämnen
1250p

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  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100
eller
Svenska som andraspråk 1,2,3

Programgemensamma
karaktärsämnen
350p

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

Franska, tyska, spanska

Inriktning
Ekonomi
300p

Entreprenörskap och 
företagande  100
Företagsekonomi 2   100
Matematik 3b 100

Programfördjupning
300p

Filosofi 1  50
Affärsjuridik  100
Marknadsföring  100
Psykologi 2a  50

Individuellt val  200p
Gymnasiearbete  100p

Besök vår hemsida eller ring till oss för mer information!
www.ostersundsgymnasieskola.se  |  063 13 47 00  |  Besöksadress: Rådhusgatan 37  |  831 35 Östersund

Med reservation för ev. ändringar.


