Kungsgårdsgymnasiet

Ekonomi

Entreprenörskap och företagande
Kungsgårdsgymnasiet är
Norrköpings klassiska ekonomiskola
och din bästa väg mot din framtida
karriär inom ekonomi.
Hos oss på Kungsgårdsgymnasiet lär du dig ekonomi
med hjälp av engagerade och välutbildade lärare i ett
nära samarbete med stadens företag. Vi är dessutom
en av de första skolorna i Sverige, som redan 2007
blev certifierade för att utbilda och examinera dig som
Diplomerad Gymnasieekonom. En examen som gör
dig extra antagnings- och anställningsbar och tar dig
ytterligare ett steg mot din framtida karriär.
Vi jobbar mot lokala företag i undervisningen för att ge
dig inblick i hur företagsekonomins teorier används i
verkligheten. Du utvecklar din samarbetsförmåga och lär
dig att arbeta både målinriktat och kreativt. Vi har också
stort fokus på entreprenörskap och förutom kurser som
företagsekonomi, entreprenörskap och företagande,
privatjuridik, språk och psykologi fördjupar du dig i
ledarskap och organisation, grafisk kommunikation samt
specialisering i företagsekonomi inom marknadsföring
och redovisning.

Utbildningen ger dig en bra grund för
högskolestudier och kan leda till många
olika jobb, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisor
Controller
Säljare
Inköpare
Marknadsförare
Egenföretagare
Mäklare
Analytiker

Har du frågor och vill veta mer?
Hör av dig till Ann Holm Sedman, lärare på ekonomiprogrammet.
Tel: 072-584 05 14
E-post: ann.holmsedman@norrkoping.se

Kungsgårdsgymnasiet

Ekonomi

Poängplan 2022/2023
Kurser
Engelska 5

Åk 1

100
100

Idrott o hälsa 1

50

Matematik 1b

100

Matematik 2b

50
100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b

Åk 3

100

Engelska 6
Historia 1b

Åk 2

50
100

Samhällskunskap 2

100

Svenska/SvA 1, 2, 3

100

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

100

100

50

Entreprenörskap & företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Ledarskap och organisation

100

Företagsekonomi - spec

100

Retorik

100

Individuellt val

100

Gymnasiearbete

100

850
Totalt
Poängplanen är preliminär

100

800

850
2500

