Ekonomi
programmet
- ekonomi
- juridik

Inriktning
Vid Vadsbobymnasiet erbjuds inriktningarna
Ekonomi och Juridik.

Ekonomi
Vill du lära dig hur man driver ett företag samt
vilken roll företagen spelar i samhället? Företagsekonomi är ett brett ämne som ger dig kunskaper
om olika delområden i företagens verksamhet.
Här utvecklar du din förmåga att analysera och
lösa ekonomiska problem.

Juridik

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om det
svenska rättssystemet och de lagar och regler
som styr och påverkar företag, organisationer
och privatliv. Här ingår också studier i filosofi och
psykologi.

Programfördjupningar

För dig som…
vill ha en grund för vidare studier eller arbete
inom ekonomi, administration, eget företagande,
juridik eller samhälle.
Det nya ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Vadsbogymnasiet erbjuder inriktningarna Ekonomi och Juridik. Hos oss utvecklar
du dina kunskaper inom företagsekonomins och
juridikens olika delområden, exempelvis marknadsföring, ledarskap, bokföring, affärsjuridik.
Dessutom får du inom psykologiämnet möjlighet
att öka din förståelse för hur människor tänker,
känner och handlar, vilket du har nytta av både
privat och i arbetslivet.
Under utbildningen tränar du upp din förmåga
att finna och analysera samband, att formulera
problem och föreslå lösningar, vilket utvecklar ett
vetenskapligt förhållningssätt. Genom verklighetsförankrade arbetssätt får du en helhetsförståelse
för ekonomi, eget företagande och juridik. Genom
kontakter med lokala företag och studiebesök får
du inblick i arbetslivet inom yrkesområdet.
Ekonomiprogrammet ger dig en god vana att
använda modern informationsteknik som ett
verktyg för informationssökning, kommunikation
och lärande. Du utvecklar din förmåga att kritiskt
granska och välja olika informationskällor.

En möjlighet inom programmet är att starta och
driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Detta ger dig praktisk erfarenhet av eget företagande, vilket även efterfrågas av arbetsgivare.
Du kan också lära dig mer om marknadsföring,
hållbart företagande samt ledarskap och
organisation.
Efter vidare studier kan du arbeta som ekonom,
marknadsförare, informatör, personaladministratör, polis, jurist och mycket mer.

Gymnasiearbete
Under årskurs 3 genomför du ett gymnasiearbete
inom ramen för programmet. Syftet med arbetet
är att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett
kunskapsområde på programmet.

Framtiden
Du kan studera vidare inom många områden.
Ekonomiprogrammet förbereder dig för fortsatta
studier inom framför allt ekonomi och juridik. Du
får också kunskaper och färdigheter för ett yrkesliv
inom ekonomiområdet och eget företagande.
Du som elev är skolans viktigaste resurs. Arbetsmiljön ska vara trygg, trivsam och skapa förutsättningar för kreativitet och kritiskt tänkande. Den
miljön finns på Vadsbogymnasiet.
Välkommen till oss!
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