
Vägen framåt för dig  
som vill in i affärsvärlden, 
bli jurist eller starta eget.



EKONOMIPROGRAMMET PÅ MIMERS HUS 
GYMNASIUM
Som ekonomistuderande hos oss får du möjlighet att 
läsa många spännande kurser och får chans att starta 
och driva ett eget företag.

Du får en utbildning där du utvecklas som individ  
och blir rustad för universitet och högskola. Hållbar 
utveckling och CSR (Corporate Social Responsibility) 
genomsyrar utbildningen. Undervisningen äger rum i 
fräscha lokaler som är utrustade med modern teknik 
för att bedriva en modern pedagogik. Våra lärare, som 
arbetar i team, är välutbildade och kompetenta och 
flera har med sig betydelsefulla arbetslivserfarenheter 
från branschen. Ekonomiprogrammet innehåller två 
inriktningar, ekonomi och juridik.

EKONOMIINRIKTNING
Här läser du kurser i:

 ■ Företagsekonomi
 ■ Entreprenörskap/Företagande

Du får chans att driva ett eget företag och kommer att 
vara en av 1 500 elever som driver ett 
ungdomsföretag, UF-företag i Göteborgsregionen. I 
tävlingar som anordnas i regionen har flera av Mimers 
Hus företag stått sig mycket väl i konkurrensen. Under 
årens lopp har våra elever haft företag som vunnit i 
flera prestigefyllda kategorier och fått representera 
regionen på SM i Stockholm. 2021 blev vi utnämnda till 
bästa UF-skola i Göteborgsregionen. Det är en 
utnämning som vi förstås är mycket stolta över. För mer 
information se; www.ungforetagsamhet.se.

JURIDIKINRIKTNING
Här läser du kurser inom:

 ■ Affärsjuridik
 ■ Privaträtt

Du får chans att fördjupa dig inom juridik både inom 
privat rätt, internationell rätt och rättsfilosofi. Vi besöker 
bland annat tingsrätten, arbetar med verkliga rättsfall 
och använder oss av rollspel i undervisningen.

FÖRDJUPNINGAR
Väljer du att läsa ekonomiinriktning kan du som 
fördjupning läsa ytterligare kurser ekonomi och juridik 
och väljer du juridikinriktning kan du fördjupa dig inom 
ekonomiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. 

Oavsett vilken inriktning du väljer får du kunskaper  
som du har nytta av som privatperson, anställd, 
företagare och chef.

EXEMPEL PÅ FRAMTIDA YRKEN:
 ■ Ekonom
 ■ Revisor
 ■ Advokat/jurist
 ■ Kriminolog
 ■ Mäklare
 ■ Egen företagare
 ■ Polis
 ■ Lärare
 ■ Konsult inom Coaching/Ledarskap
 ■ Personaladministratör/ekonomiadministratör

Framtidsfokuserat program för dig som vill läsa vidare med verksamhet 
inom näringslivet som slutmål. Välj mellan juridik- och ekonomiinriktning, 
båda med hållbar utveckling och socialt ansvarstagande som bas.  
Ekonomiinriktningen ger dig också chansen att driva eget företag. 



Gymnasiegemensamma ämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100 100
Engelska 6 100 100
Historia 1b 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Matematik 1b 100 100
Matematik 2b 100 100
Naturkunskap 1b 100 100
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1b 100 100
Samhällskunskap 2 100 100
Svenska 1 100 100
Svenska 2 100 100
Svenska 3 100 100
Summa 1250 450 550 250

Programgemensamma 
karaktärsämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Privatjuridik 100 100
Företagsekonomi 1 100 100
Psykologi 50 50
Moderna språk 100 100
Summa 350 350
Inriktning 300 100 200
Programfördjupning 300 100 200
Individuellt val 200 100 100
Gymnasiearbete 100 100
Total poängsumma 2500 800 850 850

Inriktning Ekonomi
Inriktningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Matematik 3B 100 100
Företagsekonomi 2 100 100
Entreprenörskap och företagande 100 100
Summa 300 100 200
Programfördjupningar, exempel *
Affärsjuridik 100 100
Rätten och samhället 100 100
Marknadsföring 100 100
Summa 300 100 200

Inriktning – Juridik
Inriktningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Filosofi 1 50 50
Rätten och Samhället 100 100
Psykologi 2a 50 50
Affärsjuridik 100 100
Summa 300 100 200
Programfördjupningar, exempel *
Matematik 3b 100 100
Företagsekonomi 2 100 100
Kriminologi 100 100
Summa 300 100 200

POÄNGPLAN – 23/24

VILL DU VETA MER? 
Denis Poirier, e-post: denis.poirier@skola.kungalv.se
Else-Marie Bidestedt, e-post: else-marie.bidestedt@skola.kungalv.se
Jonas Sjöberg, rektor, telefon: 0303-23 84 11, 0702-66 06 12, e-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

* Det här är ett axplock på kurser vi brukar erbjuda. 
Hos oss har du många valmöjligheter och väljer själv 
efter intresse. Exempel på andra valbara 
programfördjupningskurser vi erbjuder är; Engelska 7, 
Internationell ekonomi, Ledarskap och organisation 
och språk på olika nivåer.

Mimers Hus gymnasium blev utnämnt till bästa UF-skola i Göteborgsregionen 2021. VISSTE DU ATT:



Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta självständigt men också att 
samarbeta i grupp. Du får ta del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du 
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får det stöd du behöver för att lyckas. 
Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majoriteten av våra elever bor där eller i 
någon av våra grannkommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gymnasieskolor, 
med valmöjlighet som ett viktigt ledord. Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 
18 nationella program och tillgång till de resurser en förstklassig utbildning kräver.  
Vi har kompetent personal och rätt material och utrustning för alla program. Inom 
skolans område hittar du också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i mängden. Trygghet och gemen-
skap är ledord vi arbetar med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och stöttad 
utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt som du blir del av en trygg helhet. 
Tillsammans är vi Mimers Hus gymnasium. Tillsammans bygger vi vår framtid.
Välkommen till oss!

En skola där alla ska lyckas


