Ekonomiprogrammet
Vill du på ett kreativt sätt omsätta teori
i praktik genom att arbeta praktiskt
med företagande och entreprenörskap?
Detta är utbildningen för dig!

”Programmet jag valt har gett mig

många möjligheter inför framtiden.”
Amira Majdelani

”Här kan jag kombinera hockeyn

med skolan på bästa sätt.”
Jakob Ekelund

För dig som vill bli
morgondagens företagare
Birgittaskolans ekonomiprogram ger dig möjlighet att välja mellan arbete och studier efter
gymnasieexamen! Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av frågor som rör hur
samhällets resurser ska fördelas rättvist för att vi ska få en hållbar utveckling både socialt
och ur ett miljöperspektiv.

Genom att varva teoretiska studier med praktik i form av casebaserad
undervisning utbildar vi morgondagens företagare. Vi samarbetar
med lokala företagare, sätter individen i fokus och du får praktiskt
utveckla och driva ett eget företag. Samtidigt ges du möjlighet
till behörighet att studera vidare vid universitet/högskola inom
ämnena juridik/ekonomi.
Ett entreprenöriellt förhållningssätt till samhället och samspelet
med andra människor där utvecklandet av den egna drivkraften blir
en framgångsfaktor är en central del av pedagogiken. Genom att
studera företagens roll i samhällsutvecklingen, – lokalt, regionalt,
nationellt och globalt, – får du kunskap om vad det innebär att vara
företagare ur ett historiskt, juridiskt, moraliskt och hållbart perspektiv.
På Ekonomiprogrammet ingår arbetsplatsförlagda studier (APS) då
du får möjlighet att på nära håll bekanta dig med ditt framtidsyrke.

Efter avslutad gymnasieexamen på Ekonomiprogrammet
kan du arbeta med:
·
·
·
·
·
·

Att driva eget företag
Ekonomi
Butiksförsäljning
Marknadsföring/kommunikation
Företagsförsäljning
Kundservice

Som gymnasieekonom kan du plugga vidare till exempelvis:
·
·
·
·
·

Civilekonom
Jurist
Mäklare
Redovisningsekonom
Journalist

Birgittaskolan är en plats för
möten mellan människor – möten
som präglas av ömsesidig respekt
och glädje. Birgittaskolan är en
skola där du blir sedd och får
möjlighet att utvecklas.
Vi är mångsidiga och framtidsorienterade i vår
undervisning. Vi ser alltid till just dina individuella
förmågor och behov. Vår skolmiljö är utformad för
att främja lärande, harmoni, trivsel och trygghet,
med fräscha lokaler och lektionssalar med goda
tekniska möjligheter.
Birgittaskolan är en skola där elever tar ansvar för sina
studier, växer som individer och förbereds inför arbete
och fortsatta studier i hela världen. Som elev är du
delaktig och har inflytande över utbildningens innehåll,
bland annat genom det nära samarbetet med våra
engagerade lärare. Vårt mål är att du som elev alltid
ska känna nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje.

Vår värdegrund på Birgittaskolan:

Respekt

Trygghet

Samarbete

Glädje

Kunskap

Vi behandlar varandra lika
och respekterar varandras
olikheter samt allas lika
värde. Vi tar ansvar för
oss själva, varandra och
vår skola. Det leder till att
vi får en bättre kommunikation och löser problem
och konflikter direkt, vilket
skapar arbetsro.

Vi känner tillit till
varandra och vi har
förutsägbara och
fungerande rutiner.
Det innebär också att
det finns en öppenhet
och ärlighet mellan
elever, personal och
arbetsledning.

Vi har en vi-känsla,
och vi hjälper och
stöttar varandra. Vi
har också ett genuint
engagemang som
skapar delaktighet
och gör att vi
tillsammans strävar
mot samma mål.

Vi är prestigelösa,
hjälpsamma och
har ett positivt
samtalsklimat där
humor bidrar till goda
relationer. Det skapar
kreativitet, arbetsglädje och underlättar
undervisningen.

Vi fokuserar både på
kunskaps- och social
utveckling. Det leder
till bättre självkänsla,
ökat självförtroende
och gör oss redo att
möta världen. Alla ska
utvecklas efter sin
förmåga.

Flera verksamheter på Birgittaskolans gymnasium
IVAS – Specialklass för elever med autismspektrumtillstånd

LIU (Lokal idrottsutbildning)

På IVAS kan du läsa:
Samhällsvetenskapsprogrammet – huvudinriktning SA-SAM
Naturvetenskapsprogrammet – huvudinriktning NA-SAM
Introduktionsprogrammet – Individuellt alternativ

LIU är en lokal profil där skolan och föreningen
kommer överens om upplägget och tillvägagångssättet. Inga särskilda tillstånd behövs från Skolverket
eller Riksidrottsförbundet. Vem som helst med be
hörighet till ett nationellt gymnasieprogram får gå LIU.

På SA-SAM och NA-SAM studerar du i tre år. På Introduktionsprogrammet 
– Individuellt alternativ upprättas en studieplan på 1–3 år beroende på ditt mål.
På IVAS har vi små klasser, du får studera i lugn och ro och det pedagogiska
arbetssättet anpassas efter dina förutsättningar. Vi arbetar aktivt med såväl
kunskapsutveckling som personlig utveckling för varje elev.
Om vill veta mer är du välkommen att kontakta IVAS Birgittaskolan på telefon
013-20 71 21, eller via e-post till zzzivas@utb.linkoping.se

NIU (Nationell idrottsutbildning)
På Birgittaskolan erbjuder vi Nationell idrottsutbildning i ishockey, golf och konståkning. Vi samarbetar
med LHC, Landeryds GK och Linköpings KF.

Programstruktur

Ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1/Sva 1
Svenska 2/Sva 2
Svenska 3/Sva 3

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Programgemensamma kurser

350 p

Företagsekonomi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Privatjuridik

100 p
100 p
50 p
100 p

Inriktningskurser

200 p

Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Entreprenörskap och företagande

100 p
100 p
100 p

Val
Programfördjupning
Marknadsföring
Entreprenörskap
Ledarskap och organisation
Gymnasiearbete
Individuellt val

300 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p
2500 p

Kontaktuppgifter:
Rektor: 013-26 30 62
Studie- och yrkesvägledare: 013-20 77 21
Administratör: 013-26 30 58
Birgittaskolan
Klostergatan 49
581 81 Linköping
Birgittaskolans gymnasium
   birgittaskolans_gymnasium
www.linkoping.se/birgitta

Välkommen med
din ansökan!

