
 

Gymnasiegemensamma         
ämnen                             1250
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 andra 
språk) 

Programgemensamma 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 1 100
Moderna språk 100
Tyska, franska eller spanska
Psykologi 1  50

Inriktning Ekonomi 300
Entreprenörskap & 
företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning 300
Ej faställd
Ledarskap och organisation    100
Naturkunskap 2                     100
Humanistisk och samhälls-     100
vetenskplig fördjupning 

Individuellt val 200
Matematik 3b
Idrott och hälsa 2 
Fotografisk bild 1
Bruksspel och ackompanjemang
Engelska 7,Moderna språk, 
Entreprenörskap, Naturguidning 1

Gymnasiearbete 100 
Summa                             2500

•Kärnan i utbildningen är företagsekonomi, där du bland annat 
studerar marknadsföring och bokföring. 
•Du får fördjupade kunskaper i företagsekonomiska områden 
som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap 
och organisation. 
•Inriktningen skall också ge kunskaper i att starta och driva 
eget företag.
•Ekonomiska ämnen är i i samarbete med 
Välkommaskolan genom distansundervisning och  
läraren kommer till Bokenskolan

Elevdator Du får en bärbar lånedator.  Vi använder vår 
webbaserade lärplattform Moodle och annan modern teknik 
blandat med praktiska övningar i klassrummet och 
föreläsningar

Eftersom du efter utbildningen blir gymnasieekonom har du 
också goda förutsättningar att söka jobb som ekonomi-
assistent eller liknande.
 Du får också goda kunskaper inom företagande och kan till 
exempel välja att arbeta vidare med din UF- idé som utgår 
från viktiga kunskapsområden på programmet. idag.

Programmet är högskoleförberedande.
Du kan bli behörig till flertalet utbildningar inom tex fritid, 
information, marknadsföring, juridik, kultur, socialt arbete, 
reklam och skola. De flesta vidareutbildningar är öppna för dig 
som går tex lärare, polis, marknadsförare, advokat mm.
Du har också en möjlighet att få jobb direkt efter skolan 
t. ex. på bank.

Kontakta oss:
Wivi-Anne Mulk SYV
Tel: 097117234
wivi-anne.mulk@jokkmokk.se
www.bokenskolan.jokkmokk.se

Ekonomi-
programmet EK
Inriktning
Ekonomi            EKEKO
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