
Utbildningen har genomsyrats av nedanstående övergripande perspektiv:

o Historiskt perspektiv
o Entreprenörsperspektiv
o Genus- och mångfaldsperspektiv
o Etiskt perspektiv
o Miljö och hållbar utveckling
o Internationellt perspektiv
o Vetenskapligt perspektiv

Affärskompetens - Eleven skall ha visat att hon/han:

o förstår hur system, processer och flöden fungerar i ett företags interna och externa kommunikation.
o kan läsa en årsredovisning och förstår sambandet mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.
o kan inhämta och sammanställa marknadsinformation i form av konkurrentanalyser och kundundersökningar.
o kan hantera dokumentation, bokföring och avstämning av vanligt förekommande affärshändelser.
o kan sammanställa månadsbokslut, årsbokslut och interna rapporter.
o kan hantera kund- och leverantörsreskontra.
o kan hantera grundläggande löneadministrativa rutiner.

Digital kompetens  - Eleven skall ha visat att hon/han:

o kan hantera grundläggande programvaror för beräkningar och simuleringar, samt vid såväl muntliga som skriftliga 
presentationer.

o har en förståelse för hur administrativa system hänger ihop och kan hantera informationsöverföring mellan system.
o kan använda integrerade affärssystem och databaser för att tillämpa sin affärskompetens.
o kan använda webbaserade datorplattformar.

Språklig och kommunikativ kompetens  - Eleven skall ha visat att hon/han:

o kan presentera allmän och ekonomisk information muntligt och skriftligt till olika målgrupper
i olika situationer.

o kan kommunicera med hjälp av ekonomiska begrepp åtminstone på svenska och engelska.

Social kompetens  - Utbildningen har innehållit moment som utvecklat elevens förmåga att:

o fungera väl i olika typer av arbetsgrupper,
o ha integritet och ett kritiskt förhållningssätt,
o vara företagsam, flexibel, engagerad, utåtriktad och serviceminded,
o kunna sköta interna och externa kontakter på ett professionellt sätt, samt
o ha viljan och förmågan att utveckla sin professionella kompetens.

Allmänt

o En elev som erhåller diplom har genomfört sin utbildning enligt en timplan som certifierats av certifieringsorganet 
för Diplomerad Gymnasieekonom.

o Utbildningen har innehållit minst 600 poäng ekonomiska ämnen, varav minst 400 poäng i ämnena Företagsekonomi
och Entreprenörskap.

o Eleven har läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet (kan ersättas med modersmål).
o Eleven har läst minst till och med Matematik 3, lägst betyget E i samtliga kurser, samt ett godkänt

Gymnasiearbete 100 poäng med inriktning mot ämnet Företagsekonomi.
o Utbildningen har innehållit ett verklighetsbaserat lärande i samverkan med företag i närsamhället.

Kriterier för diplomering GY2011 


