Vanliga frågor och svar om Ekonomiprogrammet Schillerska gymnasiet
Vad var den lägsta antagningspoängen förra året? 220
Hur många elever går det i varje klass? 33 Hur många klasser tar ni in per årskurs? 2
Hur ser ett schema ut? Se exempelscheman som du kan ladda ner.
Vilka böcker använder ni? Eleverna får fysiska böcker i samtliga ämnen.
Hur är lärarna? Engagerade, trevliga, kunniga och behöriga.
Hur arbetar vi med gemenskap och trivsel? Vi på ekonomiprogrammet är övertygade om att man
som elev lär sig snabbare och lättare när man trivs och har kul i skolan. På programdagar,
årskursdagar och klassdagar lär du känna dina studiekamrater på ett avslappnat sätt. Våra elever
utmanas och utvecklas tillsammans med varandra och vi ställer gärna upp i nationella tävlingar så
som Idea Challenge eller Ung företagsamhet.
Varför ska man välja ekonomiprogrammet?
Det är en bred teoretisk utbildning som ger dig behörighet till många olika program på högskolor och
universitet. Ni får läsa många nya och intressanta kurser som till exempel Privatjuridik,
Företagsekonomi, Marknadsföring och Entreprenörskap. Det är intressanta kurser som ger nyttiga
kunskaper både för privatlivet, vidare studier och kommande yrkesliv.
Vad blir man efter utbildningen?
Du förbereds främst för att kunna läsa vidare på högskola/universitet, till exempel till civilekonom
eller jurist. Du kan också välja att söka andra utbildningar, till exempel för att bli fastighetsmäklare,
lärare osv. Du får under utbildningen kunskaper som gör att du blir väl lämpad för att direkt efter
gymnasiet kunna börja jobba på kontor med assistent-liknande uppgifter, till exempel som
ekonomiassistent eller marknadsassistent. Ett viktigt inslag på programmet handlar om
entreprenörskap och du får i undervisningen goda kunskaper om hur man startar och driver ett eget
företag, så det är också en möjlighet.
Måste man läsa vidare? Nej, det finns många olika vägar att gå.
Vilka inriktningar finns det? Juridik respektive Ekonomi. Ekonomi-inriktningen innebär fokus på
Marknadsföring.
Har ni Ung Företagsamhet (UF)? Ja, alla elever på programmet driver UF-företag i årskurs 3. Kika och
följ oss gärna på Instagram @ufschillerska.
Har ni samarbete med näringsliv och universitet? Ja, vi tycker studiebesök är ett viktigt inslag i
undervisningen och varje årskurs åker på studiebesök. Till exempel besöker vi Volvo i Torslanda och
åker till riksdagshuset i Stockholm. Det är också vanligt att vi bjuder in externa föreläsare till skolan,
till exempel framgångsrika entreprenörer och jurister.
Är man garanterad en plats på juridikinriktningen om man kryssat i intresseanmälan för juridik när
man sökte till skolan? Valet som ni gör är bara en intresseanmälan. I slutet av årskurs 1 på
gymnasiet gör ni ert riktiga val och inriktningarna gäller först från årskurs 2. I årskurs 1 läser ni både
Företagsekonomi 1 och Privatjuridik och kan känna efter vilken inriktning ni önskar ha i årskurs 2 och
3. Den inriktning som ni väljer finns det garanterad plats till oavsett hur många som väljer den ena
eller andra inriktningen.

