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Ekonomiprogrammet vid Stockholms stads gymnasieskolor

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för
högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra
samhällsvetenskapliga områden.
Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper i samhällsekonomi,
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi
handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att
tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från
företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap
utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom
juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra
författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och
privatliv.
Utbildningen ger kunskaper om företagens roll i
samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
Utbildningen belyser det juridiska och moraliska ansvar som följer
av företagande. I utbildningen ges eleverna möjlighet att praktiskt få
pröva företagande.
Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Inriktningen ekonomi ska
ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning,
kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation.
Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett
företag.
Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse
i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell
rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och
bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska
metoder.
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Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter
examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs
för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare
och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel
personal-, ekonomi- och IT-administratör.
Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper om handel och
administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska
också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
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yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service,
ekonomiuppföljning och företagande.
Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och
produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling
i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och
organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation,
kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både
handel och administration finns möjligheter att starta och driva
företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper
om entreprenörskap och eget företagande.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar
yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och
blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det
arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets
villkor.
Handels- och administrationsprogrammet har två inriktningar.
Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för
arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom
företag och offentlig förvaltning. Inriktningen kan leda till arbete
inom till exempel personaladministration och organisation,
kommunikation, ekonomi, konferens- och receptionsarbete eller
kundservice.
Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för
arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete
inom till exempel försäljning och marknadsföring,
butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller
kundservice.
Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Frans Schartaus handelsinstitut

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik
och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.
Frans Schartaus handelsinstitut erbjuder utbildningar inom ekonomi
och försäljning, turism- och resebranschen samt hälso- och
sjukvård. En stor del av utbildningen utgörs av relevant praktik.
Inom ekonomi och försäljning erbjuds utbildningarna:
Butiksledning, Resekonsult, Löneekonom, Offentlig upphandlare
och Redovisningsekonom.
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