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Din framtid skapas här!

Välkommen till oss och vårt ekonomiprogram!
 
Vill du gå på en skola med välutbildade lärare 
och skapa en stadig grund för vidare studier?
Vill du få verktygen för att starta eget 
företag? Vill du bli proffs på aktier? Vill du bli 
jurist, civilekonom eller fondförvaltare?
Vill du trivas dina tre år på gymnasiet?
Då har du hittat rätt!

Nyströmska är den enda skolan i Östergötland 
som samarbetar med unga aktiesparare. Vi 
ger dig redskapen att göra långsiktiga inves-
teringar grundade på kunskap. Vi ger dig ock-
så studiebesök, utlandsresor och kunskaper 
för att starta och driva ett eget företag. Vill 
du hellre studera vidare så kommer din breda 
kunskapsbas ge dig möjligheter till flertalet 
program på högskola och universitet. Detta är 
skolan för dig som vill växa både som individ 
och intellektuellt. Välj juridik eller ekonomi. 
Genom skolans stora hälsofokus med ledordet 
”’älskaorka” ges du förutsättningar att hålla 
fysiskt och psykiskt hela gymnasietiden.

Nära dig. Alltid.
  

”Mitt eget företag 
eller jurist, 

det är frågan”



Gymnasiegemensamma ämnen, 
1250 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p 
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska 1, 2, 3 eller
Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300 p

Programgemensamma ämnen, 
350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Moderna språk, steg 1 eller 3 100 p
Privatjuridik 100 p
Psykologi 1 50 p

Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val  200 p
Inom det individuella valet kan du 
välja att läsa Moderna språk 2/4 och 
Engelska 7.

Inriktningar, 300 p
Ekonomi
Entreprenörskap och 
företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

Juridik
Entreprenörskap och  
företagande 100 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 2a 50 p 
Rätten och samhället 100 p

Programfördjupningar, 300 p
Ekonomi
Ledarskap och organisation 100 p
Affärsjuridik 100 p
Företagsekonomi spec 100 p

Juridik
Affärsjuridik 100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Företagsekonomi spec 100 p 
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