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Varför valde vi Nösnäs?

IDROTTSGYMNASIUM FÖR ATT SLIPPA
PENDLANDET

STORT UTBUD AV 
PROGRAM

MÅNGA KOMPISAR



Ekonomi-
programmet



Hej!
En dag på Ekonomiprogrammet



Ungefär lika på alla 
studieförberedande 
program.



Oavsett inriktning



Ekonomi Juridik
Entreprenörskap och 
företagande x2 UF
Företagsekonomi 2
Ledarskap och 
organisation
Marknadsföring/
Redovisning 
Matematik 3b

Affärsjuridik
Engelska 7/Kriminologi
Entreprenörskap och 
företagande UF
Filosofi
Ledarskap och 
organisation
Rätten och samhället

Programinriktningar och kurser, åk2-3



Ekonomiprogrammet ger dig en god
förberedelse inför vidare studier men 
också en möjlighet att få jobb direkt

efter gymnasiet, exempelvis som säljare, 
administratör och ekonomiassistent.



Ekonomi-
programmet Högskola Jobb



öppna för dig som läst 
ekonomiprogrammet. Undantaget 
vissa teknik och natur-vetenskapliga 
utbildningar.

De elever som gått hos oss väljer ofta 
att läsa vidare inom ekonomi och 
juridik på exempelvis 
Handelshögskolan, Högskolan Väst 
och Karlstad Universitet



ÅR SLUTANTAGNING MEDELVÄRDE

2020 215 p 265,11 p

2019 Alla behöriga sökande 
antogs

256,17 p

2018 Alla behöriga sökande 
antogs

253,17 p

2017 170 p 243,41 p



Bra saker med 
Nösnäsgymnasiet 
och 
ekonomiprogramm
et!



Stenungsund
arena

• Simhall
• STC
• Ishall
• Bowling / Shuffleboard
• Idrottssal
• Sjukgymnast / Närhälsa
• Kampsport / brottarsal
• Klättervägg
• Pingis- och danssal



Idrottsgymna
sium

• Två träningar i veckan

• Utvecklas inom sporten

• Bryter av det vanliga 

schemat

• Fin anläggning

• Fotboll, ishockey, 

konståkning, innebandy & 

simning



UF• Starta ett företag

• Sälj er produkt

• Tävla mot andra UF från 

andra skolor

• Draknäste

• Julmässa 

• UF-mässa på Svenska Mässan

• Final i Stockholm

• Nösnäs blev Årets UF-skola 

2019



Kompetenser som
genomsyrar allt vi gör på

Ekonomiprogrammet

Samarbeta
Övertyga

Leda



EU rollspel

• Två heldagar med debatt

• Representera ett EU-land

• Klasser från olika program deltar



Elevkåren
• “Av elever, för elever.”

• Anordnar event

•Olika utskott 

- Balkommitté

- Studentkommitté

• Klassfejden, 20EKA vann i år!

• Carrot kill



Kick off

• Kick-off i början av 1:an

• Sammanhållningen är viktig för oss

• Segling på Stenungsund SS 

• Insektshotelltävling



Internationella projekt

• Projekt, utbyte och 
samarbeten

•Besöka och ta emot

• Kulturer och vänner



Verkligt lärande
genom studiebesök, 

kontakter med 
arbetslivet och UF



Stockholm

• Studieresa i 3 dagar

• I årskurs 2

• Olika studiebesök

• Företagsbesök

• Egentid 



• Inför UF-julmässan

• Studiebesök

• Föreläsning

• Shopping



Tingsrätten

• Studiebesök 

• Se en rättegång

• Halvdag på 
Tingsrätten



Kompetenser som
genomsyrar allt vi gör på

Ekonomiprogrammet

Samarbeta
Övertyga

Leda



På ekonomiprogrammet utvecklar du din 
förmåga att:

• samarbeta med andra och tillsammans uppnå
resultat

• övertyga andra om dina tankar och idéer

• leda andra så att gruppen kommer framåt

Detta är avgörande kompetenser för att du ska nå dina
mål efter gymnasiet.





Fördelar med 
Nösnäsgymnasiet

Skippa
pendlandet Skolmaten Café

Stort 
bibliotek i
världsklass

Stenungsun
ds Arena

Centralt
läge



ELEVHÄLSOTEAM

Psykologer Kuratorer Skolskötersko
r

Specialpedag
oger Speciallärare Studievägleda

re





Tack för att du 
lyssnade!

Kom gärna och skugga hos oss!
Kontakta din SYV för mer information eller gå 
in på nosnas.se 




