Ekonomiprogrammet

– Utvecklas både som person och som entreprenör

Ekonomiprogrammet utvecklar elevernas kreativitet och stärker deras självförtroende. Entreprenörskap innebär att bejaka viljan
att testa nya idéer och se nya lösningar. Maja Mooney och Leo Landström trivs jättebra, ”det är ett annorlunda program”.
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Ekonomiprogrammet
Inriktningar
• Ekonomi
• Juridik

Exempel på
karaktärsämnen
• Entreprenörskap och
företagande
• Juridik
• Företagsekonomi
• Matematik
• Samhällskunskap

Samordnare
Mattias Bylund
• 073-181 84 93
• mattias.bylund@
harnosand.se

Sociala medier
• Instagram: ekhgy

D

et här är gymnasieprogrammet för dig som vill lära dig tänka som en
entreprenör, se möjligheter istället för problem och få inblick i hur sam
hället fungerar. Här får du gå utanför din komfortzon och utvecklas som
person. Det är en kreativ utbildning där brainstorming, teamwork och företagande
är viktiga inslag. Under utbildningen träffar eleverna flera lokala företagare och
får möjlighet att bygga upp ett värdefullt nätverk.
– Det som är speciellt med det här programmet är att vi interagerar så myck
et med samhället, berättar Leo Landström som går tredje året, med inriktning
juridik.

– Vi får träffa företag och se hur samhället fungerar, vi får till exempel lära
oss hur en rättegång går till. Ekonomiprogrammet är mer än bara det vanliga
plugget vid bänken, säger Leo.
Entreprenörskap, företagsekonomi, juridik, ung företagsamhet och ledarskap
är några av de ämnen som karaktäriserar ekonomiprogrammet. Gruppdynamik
och presentationsteknik är också viktiga inslag i utbildningen.
– Här har vi mycket mer muntliga delar än vi hade i högstadiet, det är roligt!
Vi lär oss att pitcha, debattera och argumentera, berättar Maja Mooney valt att
fördjupa sig inom inriktning ekonomi.
– Ekonomiprogrammet ger en jättebra grund, vi lär oss mycket! Och vi har bra
lärare som ger bra vägledning, berättar Leo.
Både han och Maja tror att de kommer plugga vidare efter utbildningen. Maja
tycker att bokföring och företagsekonomi är roligast medan Leo vill jobba med att
lösa juridiska fall.
– Jag sökte hit för att jag är intresserad av juridik och det var någonting nytt,

Maja är också nöjd med sitt gymnasieval.
– Tycker du att det verkar intressant så välj ekonomiprogrammet, det är jätte
roligt! Ett annorlunda program där du blad annat får prova på att driva eget
företag i skolan, säger hon.

