
HEJ & VÄLKOMMEN!
viktigare är att just Du ska nå dina mål! De senaste åren har betydligt fler elever tagit 

en gymnasieexamen hos oss, än vad man gjort i övriga riket. Det är vi verkligen glada 

och stolta över!

BILDNINGSCENTRUM  
FACETTEN

Vi är en alldeles lagom stor gymnasie- 
skola, ca 250 elever, med mycket 
framåtanda. Eller som en elev ut-
tryckte det: ”en liten skola med stor 
attityd”. Hos oss finns en spännande 
mix av elever från hela Sverige. 
Vi erbjuder sju nationella program och
är dessutom ett av Sveriges bästa
fotbolls- och golfgymnasier. Vi är 

      
het, våra tekniska program är Teknik-
collegecertifierade och vi har ett 
branschrekommenderat bygg- 
program. Vi är en Amnestyskola och 
del av projektet ”En skola för
mänskliga rättigheter”.  
Flera elever som gått ut våra idrotts- 
utbildningar har nått juniortouren i 

golf eller allsvensk- och superettan-
nivå i fotboll – ja, till och med 
Champions League.

Vi finns i fräscha lokaler i en trivsam 
miljö och hos oss står dörrarna 
alltid öppna mot omvärlden – vi gör 
studieresor, bjuder in föreläsare, 
ordnar temadagar och genomför 
verklighetsbaserade projekt. Alla 
våra yrkesprogram har utökad APL, 
för en ännu bättre kontakt med 
näringslivet. 

Vi är en aktiv skola med engagerade 
och behöriga lärare, som jobbar 
mycket med coachning av varje 
enskild elev. Vi bryr oss. Alla känner 

alla och vårt gemensamma mål är att 
du som elev hos oss ska trivas så bra 
att du har alla förutsättningar – både 
att utveckla din personlighet och att 
nå bästa tänkbara studieresultat.

Välkommen till Bildningscentrum 
Facetten!  

Du är alltid 
välkommen hit!
Kontakta oss så skräddarsyr 

vi ett besök åt dig!

Studie- och yrkesvägledare  
Johan Dahlberg 

0120-833 83

johan.dahlberg@utb.atvidaberg.se

framgångsrika inom Ung Företagsam-



EKONOMIPROGRAMMET
VERKLIGHETSNÄRA OCH KREATIVT

 ENGAGERAT LÄRANDE
UF-FÖRETAGANDE

Ekonomiprogrammet är ett högskole-
förberedande program som främst 
förbereder dig för vidare studier 
inom ekonomi eller andra samhälls-
vetenskapliga områden. Du utvecklar 
färdigheter inom företagsekonomiska 
områden som redovisning och  
kalkylering, juridik, marknadsföring 
och ledarskap.

Under utbildningen tränar du dig att 
ta ställning i olika frågor utifrån ett 
ekonomiskt och etiskt perspektiv och 

lär dig därmed att förstå följderna av 
olika beslut. Det läggs stor vikt vid att 
utveckla din språkliga förmåga, både 
muntligt och skriftligt, och du övar 
dig på att dra slut satser och argu-
mentera för olika ställningstaganden. 

Tillsammans med dina kurskamrater 
och dina lärare kommer du att lära 
dig att förstå företagandets villkor 
och arbetssätt ur ett helhetsperspek-
tiv. I samarbete med lokala företag 
skapar vi en så aktuell och verklig-

hetsnära utbildning som möjligt.
Inom ramen för programmet  
kommer du även att ges möjligheten 
att bli företagare på riktigt. Med stöd 
från skolan och tillsammans med 
dina kompisar får du använda dina 
kunskaper för att starta,  utveckla och 
driva ett UF-företag. Genom arbetet 
med ditt företag tar du dina kunska-

-
fulla erfarenheter för framtiden.

Ekonomiprogrammet 
2500 p
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Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Programgemensamma 
karaktärsämnen 350 p

Programfördjupning 
Ekonomi 300 p

Engelska 5-6 200 p Företagsekonomi 1 100 p Marknadsföring 100 p

Historia 1b 100 p Privatjuridik 100 p Ledarskap och organisation 100 p

Idrott och hälsa 1 100 p Moderna språk 100 p Internationella relationer 100 p

Matematik 1-2b 200 p Psykologi 1 50 p

Religion 1 50 p Individuellt val 200 p

Samhällskunskap 1b 100 p Inriktning Ekonomi 300 p Gymnasiearbete 100 p

Samhällskunskap 2  100 p Entreprenörskap 

Svenska 1-3  300 p och företagande 100 p

Naturkunskap 1b  100 p Företagsekonomi 2 100 p

Matematik 3b 100 p

Adress: Gamla Torget 1B, 597 30 Åtvidaberg
E-post: bildningscentrum@utb.atvidaberg.se

Tel: 0120-833 33
Webb: www.bildningscentrum.se

Tänker du dig en framtid inom företagsutveckling, marknadsföring eller ekonomi?
Eller drömmer du kanske om att starta eget?


