
Ekonomiprogrammet – inriktning ekonomi
Det här är utbildningen för dig som vill läsa vidare på högskola/universitet inom ekonomi området 
eller inom andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Hos oss får du en bred  ekonomiutbildning  
som förbereder dig för högskolestudier. Efter din högskoleutbildning kan du till exempel  
arbeta som marknads förare, mäklare, revisor, jurist eller starta eget företag.

Här får du en utbildning som sätter ekonomi i ett större sammanhang. För att lösa framtidens  
utmaningar för samhället såväl som för företagen krävs det att vi samverkar med varandra och  
har kunskaper som går över ämnesgränserna. 

MÄLARDALENS STÖRSTA EKONOMI-  
OCH HANDELSSKOLA
Vi är Mälardalens största ekonomi- och handelsskola 
och har  specialiserat oss inom detta utbildnings-
område. Med stolthet och tradition har vi levererat 
bra utbildning sedan 1953. Vi kan erbjuda regionens 
bredaste och  djupaste utbud av utbildningar inom 
 ekonomi och handel. Idag finns vi i egna,  moderna 
 lokaler i Mälardalens hög skola. Där är vi tills nya  
fräscha lokaler står klara på Carlforsska-området. 

KORT OM PROGRAMMET
•  Aktier och finansiella marknader
• Ung Företagsamhet
• Kalkylering och redovisning
• Ledarskap & Organisation
•  Marknadsföring

HÖSTEN 2022 BLIR VI CARLFORSSKA GYMNASIET
Carlforsska Ekonomi- och handelsskola kommer från och 
med hösten 2022 bli en del av Carlforsska gymnasiet. 
Det innebär att du får ett större utbud av elevföreningar, 
traditioner och aktiviteter, samtidigt som skolan är nära 
och personlig. Skolorna samarbetar sedan tidigare tätt 
tillsammans. Engagerade medarbetare arbetar för att du 
ska nå dina mål och hitta dina rätta utmaningar. 

INFÖR ANSÖKNINGEN TILL GYMNASIET
Du hittar all information som du behöver på vår  
webbplats: www.vasteras.se/ceh

För att göra ansökan till våra program söker du till  
Carlforsska  gymnasiet i e-tjänsten Dexter.



Gymnasiegemensamma kurser 1250 p
Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Matematik 2b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100

Alternativt
Svenska som andraspråk 1  100
Svenska som andraspråk 2  100
Svenska som andraspråk 3  100

Programgemensamma kurser 350 p 
Företagsekonomi 1  100
Privatjuridik  100
Moderna språk  100
Psykologi 1  50

Inriktning Ekonomi 300 p 
Entreprenörskap  
och företagande  100
Företagsekonomi 2  100
Matematik 3B  100

Programfördjupning 300p 
Företagsekonomi specialisering 100
Ledarskap och organisation  100
Aktier och finansiella marknader*  100

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

På individuella valet kan du exempelvis välja att läsa mer engelska och modernt språk 
så att du kan få högre meritpoäng. OBS! Poängplan kan komma att ändras.

* Företagsekonomi specialisering

Vill du veta mer?
Kontakta rektor Camilla Bernövall, camilla.bernovall@vasteras.se eller  
studie- och yrkesvägledare Anna Dimberg, anna.dimberg@vasteras.se

Du kan också gå in på www.vasteras.se/ceh  
(eller googla Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola).


