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”Diplomerad Gymnasieekonom”
Ekonomiprogrammet - Kattegattgymnasiet
Välj den bästa möjliga
ekonomiutbildningen på gymnasiet

MÅL
- för Diplomerad Gymnasieekonom

Ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet
är certiferat för att utbilda
”Diplomerade Gymnasieekonomer”.

Diplomerad Gymnasieekonom är för dig som är
intresserad av ekonomi och ser gymnasieutbildningen som ett stort steg mot ett framtida yrke.

Detta ger dig som elev på ekonomiinriktningen möjligheten att utforma din
utbildning så att du uppnår detta diplom.

Du blir:
• Anställningsbar
• Studieklar
• Redo för eget företagande

programmet

Ekonomi

Vad krävs för diplom?
Diplomerade Gymnasieekonomer utbildas bara på ett antal gymnasieskolor i Sverige.
Kattegattgymnasiet är godkänt – certifierat – av ett särskilt certifieringsorgan*.
En Diplomerad Gymnasieekonom har:
•
•
•

•
•
•
•

läst Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning
fått minst betyget E i alla kurser på programmet
uppfyllt samtliga DGE:s kriterier:
- visat affärs-, digital-, social- samt språklig- och
kommunikativ kompetens
- genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande och ämnesintregation
- genomgått en utbildning som genomsyras av
entreprenörs-, historiskt-, mångfald- och mänskliga
rättigheter, etiskt-, hållbarhets-, globalt- och vetenskapligt perspektiv
läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav
minst 400 poäng i ämnet företagsekonomi
läst minst till och med matematik 3
läst minst till och med steg 2, alt. steg 3 i moderna
språk på gymnasiet (alt. modersmål)
genomfört ett gymnasiearbete med ekonomisk
inriktning (företagsekonomi/entreprenörskap,
samhällsekonomi/nationalekonomi, affärsjuridik)
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Mer information om Diplomerad Gymnasieekonom
hittar du på www.gymnasieekonom.se
1

Perspektiv

Utbildningen har fyra byggstenar:
Kompetenser

Ämnesintegration
Verklighetsbaserat
lärande

* Certifieringsorganet består av nio ledamöter som utses av institutioner och organisationer nära näringsliv, högskolor
och gymnasieskolor.

Hur blir du ”Diplomerad Gymnasieekonom”?
Om du kommer fram till att du vill läsa för att förutom gymnasieexamen,
också bli diplomerad gymnasieekonom så gör du dina kursval tillsammans med studievägledare och mentor. De hjälper dig att få det rätta
innehållet i din studieplan.
Dessa val sker på våren i årskurs 1 och delvis i årskurs 2.
Välj minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i Företagsekonomi
Kurser Företagsekonomi:
minst 400 poäng

Kurser i Ekonomiska ämnen:
200 poäng

• Kurser som du läser inom EK-inriktningen
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Entreprenörskap & företagande

• Kurser som du läser inom EK-inriktningen
Privatjuridik

• Välj minst 1 kurs nedan:
Redovisning 2
Marknadsföring
Företagsekonomisk specialisering

• Välj minst 1 kurs nedan
(alt. 1 kurs till i Företagsekonomi
se till vänster)
Ledarskap & organisation
Rätten och samhället
Internationell ekonomi
Affärsjuridik

För dig som vill lite mer
•

Anställningsbar

•

Studieklar

•

Redo för eget företagande/
egna projekt

Som Diplomerad Gymnasieekonom har du möjlighet att söka jobb
som ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundansvarig osv.
Om du skulle vilja studera är du samtidigt förberedd för ekonomiska
utbildningar på högskolor och universitet.
Funderar du på att starta eget i framtiden, prövar du på det inom
Ung företagsamhet. Där driver du ett eget företag och har kontakt
med ett riktigt företag i samband med det.

”Jag tycker att det är väldig roligt
att vi har fått chansen att kunna
blir Diplomerad Gymnasieekonom
då det öppnar en del dörrar inför
framtiden. ”
Matilda Johansson
Inriktning Ekonomi
Ekonomiprogrammet

”Detta är en bra möjlighet, man får
en bra utbildning med verklighetsanknytning som förbereder för arbete
direkt efter gymnasiet och för vidare
studier.”
Kastriot Fejzullahu
Inriktning Ekonomi
Ekonomiprogrammet

”Bra merit för CV:t, roligt och bra att
kunna få komma in i arbetslivet direkt
efter skolan, om man vill testa på dessa
arbeten som man kan få tack vare DGE.”
Anna Smith
Inriktning Ekonomi
Ekonomiprogrammet

Rektor
Peter Nylander
070- 584 37 26
peter.nylander@halmstad.se

”Perfekt för min framtid, det är kul att
skräddarsy min utbildning för att nå
mitt mål som Diplomerad
Gymnasieekonom.”
Oscar Ziegler
Inriktning Ekonomi
Ekonomiprogrammet

Studie- och yrkesvägledare
Linda Kennertsson
073-387 61 95
linda.kennertsson@halmstad.se

Lärare - ekonomi
Åsa Jarl
070-744 84 34
asa.jarl@halmstad.se

