
VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska, 

matematik, geografi, historia, 

religion och samhällskunskap. 

Du måste dessutom ha lägst 

betyget godkänt i fem andra 

ämnen. 

RIKSIDROTTSGYMNASIET FREESKI
EKONOMIPROGRAMMET
Inriktning: ekonomi
ANTAL PLATSER/ÅR ALPINT: 4   

FÖR DIG SOM …
… satsar på en karriär på högsta elitnivå inom freeski (Slopestyle & Big Air).

Du får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett högskole
förberedande program. 

OM PROGRAMMET 
Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en yrkesut
bildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförberedande pro
gram.  På ekonomiprogrammet får du arbeta i din egen takt och ta eget ansvar. 
Du får arbeta med frågor om näringsliv och får kunskaper om hur man startar och 
driver ett företag. För undervisningen i ett flertal karaktärsämnen finns distansun
dervisning som ett alternativ.

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovis
ning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entreprenör
skap i samarbete med näringslivet.

Du kommer att vara ute på träningsläger under vissa perioder. För att underlät
ta dina studier har du möjlighet att vara uppkopplad mot ett webbaserat klassrum 
där dina lärare lägger upp uppgifter/föreläsningar. Du får låna bärbar dator under 
hela din studietid. 

På försäsong tränar du gymnastik, kondition m.m. 6–7 pass/vecka och under 
vintersäsongen är det som mest tre åkdagar/vecka. Goda träningsmöjligheter finns 
då Sälen och Trysil ligger cirka en timmes bilväg från skolan. Det finns flera idrotts
hallar, gym, ishall, simhall och terränglöpningsspår i omedelbar närhet till skolan. 

EFTER GYMNASIET
Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet. För studier inom 
exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har 
också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola.

DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) 
 senast 1:a december samt vanlig gymnasieansökan genom studie och yrkesväg
ledaren på din skola. 

ANSÖKNINGSKOD: EKEKFS 

PROGRAMANSVARIGA LÄRARE
Jim Wolf, jim.wolf@malungsalen.se

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 0280181 94

freeski.se
malung-salensidrottsgymnasium.se

RIG
FREESKI

EK



VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

RIKSIDROTTSGYMNASIET FREESKI 
Ekonomi programmet, inriktning ekonomi

INRIKTNING EKONOMI 300 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1 250 p 
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p

Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p  
Idrottsspecialisering 2 100 p
Tränings och tävlingslära 2 100 p

UTÖKAT 200 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings och tävlingslära 3 100 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 700 p
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