Business

ØKONOMIFAG

MARKEDSFØRING
Og ledelse
Markedsføring går i korthet ut på å avdekke behov i
markedet og utvikle produkter (varer og tjenester) og
dekke disse behovene. Deretter tilbys disse produktene
i markedet ved hjelp av forskjellige virkemidler.
Markedsføringen er en svært sentral oppgave i en
bedrift. Her legges planene for hvordan bedriften skal
hevde seg i sterk konkurranse, og hvordan de tror de kan
lykkes. Kunnskaper i markedsføring og ledelse gir deg
mulighet til å jobbe i alle typer virksomheter som bedrifter,
organisasjoner og institusjoner!

Økonomistyring
/økonomi og ledelse
Hovedområdet dreier seg om å føre og avslutte regnskap,
beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter
og foreta budsjettkontroll. Det handler om sentrale begreper
og sammenhenger knyttet til resultat- og balanseberegning,
og hvordan bedriftens regnskap settes opp etter gjeldende
regelverk. Bruk av digitale verktøy er sentralt i faget!
I VG3 har du muligheten til å fordype deg i Økonomi og ledelse.
Her er pensum rettet mot forholdet mellom en bedrifts tilpasning
av produksjonen til markedet og bedret lønnsomhet. Lære ulike
måter å utøve lederskap på. Bruk av økonomiske analyser som
grunnlag for strategiske beslutninger står sentralt!

“Jeg valgte økonomistyring fordi jeg
ønsket å lære mer om hvordan man
kan føre regnskap. Det kan være nyttig
både i de andre økonomifagene, og
ikke minst senere i arbeidslivet!”

- Magnus Elias, VG2

Vinnerene fra samarbeidet med Sandvika Storsenter i 2016.

ENTREPrENØRSKAP
Dette faget skal øke kompetansen om hvordan en
virksomhet etableres, drives og utvikles. Videre skal faget
øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved
næringsvirksomhet. Opplæringen skal gi forståelse for ulike
fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og
personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva
dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal
faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter
og Norges rolle i internasjonal økonomi.

Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi handler om hvordan vi bør innrette
samfunnet for at ressursene skal utnyttes best mulig.
Faget gir også en beskrivelse av mekanismer som styrer
den økonomiske utviklingen. Samfunnsøkonomi er et
allmenndannende fag som gjør deg bedre rustet til å
treffe egne valg og kunne delta aktivt i arbeidslivet og
samfunnsdebatten. Dessuten er faget et svært godt
utgangspunkt for dem som ønsker videre utdanning i
økonomi eller andre samfunnsfag.

Hvor mye koster et
fat olje nå? Hva har
dette å si for norges
økonomi?

Hvordan brukes
oljepengene?

I dette faget skal du..
...være med på å starte en
ungdomsbedrift

Hva er en
finanskrise? Hva
gjør Norges bank?

...bli godt kjent med
medarbeiderene i din
bedrift
...få muligheten til å tjene
penger i løpet av skoleåret
...delta i konkurranser og
messer

Fattige og rike land?
Hvordan løser vi
miljøproblemer?

Hvordan oppstår
arbeidsledighet?

LURER DU PÅ NOE MER

OM ØKONOMIFAGENE?
Ta kontakt med en av våre lærere:
Carina A. Hertze Bratli carina.anette.hertze.bratli@sandvika.vgs.no
Hege Kaardal hege.kaardal@sandvika.vgs.no
Inger-Merethe Nisted inger-merethe.nisted@sandvika.vgs.no
Tom Strømnes tom.stromnes@sandvika.vgs.no

Vi gleder oss til å møte deg!

