
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.  

VIKTIGA HÄNDELSER
•  Högskolekurs i marknadsföring med Mälardalens  

högskola, MDH (7,5 HP)
• Studieresa i Europa
• Cambridge Examina
• Specialiseringskurser
• Business case
• Föreläsningsserie med MDH
• Vetenskapligt skrivande med MDH
• Samarbete med Handelskammaren Mälardalen 

Ekonomisk spetsutbildning 
– internationellt företagande
Det här är utbildningen för dig som är studiemotiverad och vill studera med andra som delar din  
ambitionsnivå. Tillsammans med Mälardalens högskola ger vi dig möjlighet att läsa på högskolan  
sista året under din gymnasietid.

Syftet med spetsutbildningen är att du ska få en ekonomisk gymnasieutbildning i framkant med fokus 
på att skapa fördjupade kunskaper och erfarenheter inom internationellt företagande. Utbildningen 
sker i nära samarbete med Mälardalens högskola, som är mycket framstående inom internationell  
ekonomi. Genom vårt samarbete med Handelskammaren Mälardalen kommer du att få träffa företag 
som verkar internationellt. Spetsutbildningen är riksrekryterande och tillämpar antagningsprov.

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

Inriktningsgemensamma kurser  
ekonomi 550 p 
Företagsekonomi 1  100
Privatjuridik  100
Moderna språk  100
Psykologi 1  50
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Specialiseringskurser 500 p 
Internationell ekonomi 100
Marknadsföring 100
Företagsekonomi specialisering
- ledarskap i internationella företag  100  
Företagsekonomi specialisering
- marknadsföring i internationella 
  företag 100
Engelska 7 100

Individuellt val 100 p
Gymnasiearbete 100 p

På individuella valet kan du exempelvis välja att läsa mer modernt språk för att  
få högre meritpoäng. OBS: Poängplan kan komma att ändras.

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).


