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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 förstå hur man startar och driver ett företag

I vårt ekonomiprogram sätter vi din initiativförmåga och kraft att tänka nytt och banbrytande i centrum. Utbildningen har fokus på att ge dig inblick i och förståelse för företagsekonomiska processer 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
utvecklande och lärorika.
Denna breda utbildning ger dig god behörighet till vidare studier
inom framförallt ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. 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. Programmet är sökbart för dig som väljer att läsa på vårt idrottsgymnasium.

Hur gick det sen?
Hur var din gymnasietid?
Jag skulle sammanfatta min gymnasietid som väldigt bra . Jag hamnade i en härlig klass
där vi hade väldigt roligt tillsammans och kom för det mesta väldigt bra överens. De
första året flöt på relativt snabbt, men sedan märktes det att saker och ting blev svårare
och svårare. Men trots det och att tempot ökade så kämpade jag på. Ibland kändes det
som om de flesta ville ge upp. Men jag gav mig inte och mycket av det är tack vare mina
fantastiska lärare som hjälpte och stöttade mig under hela vägen. Jag gick ut gymnasiet
med bra betyg och ett stipendium för “ Bästa gymnasieekonom 2016”.

Josefin

Vad har du gjort efter gymnasiet?
Direkt efter gymnasiet började jag jobba heltid på en redovisning- och revisionsbyrå. Jag jobbade heltid ett år, sedan gick jag ner till timanställning då jag hösten
2017 valde att plugga vidare med ekonomi på mittuniversitetet här i Östersund.
Varför ska man söka Östersunds gymnasium?
Jag valde Östersunds gymnasium i första hand för att det är en relativt liten skola. Jag
ser det som väldigt positivt med en nära och bra relation till sina lärare, och jag tror det
är lättare på en mindre skola där lärarna får en chans att hålla bättre koll på sina elever
och deras utveckling. Dessutom läser man i block, vilket gör det enklare för oss elever
att hålla reda på våra lektioner. Man hinner även sätta sig in väldigt bra i sitt ämne under
varje lektion, och förhoppningsvis får man mer gjort. Östersunds gymnasieskola är en
jättebra skola för dig som föredrar att gå i en mindre skola och vill testa på att plugga
utifrån ett blockschema.
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Engelska 5
100
Engelska 6
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Historia 1b
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Naturkunskap 1b
100
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Gymnasiearbete
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Med reservation för ev. ändringar.
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