
Start november 2018

Ekonomi och 
arbetsledning

i landsbygdsföretaget

 

Munkagårdsgymnasiet



De kurser som ingår i naturbruksprogrammet och motsvarande 
program är inte tillräckliga för att driva ett företag alternativt ha  
ekonomi -och arbetsledaransvar i ett företag. Vi har noterat att  
efterfrågan på fortbildning ständigt återkommer. 
 För att tillgodose behovet erbjuder vi kurs i ekonomi och arbets-
planering med inriktning mot landsbygdsföretagen.

Plats: Munkagårdsgymnasiet

Kurstid: 10 veckor, 200 timmar 
Kursplan: 20 tim = 1 vecka

Företagsekonomi 140 tim
• Affärsidé, affärsplan, företagsformer
• Kalkylering, investeringskalkyler,budget 
• Bokföring, bokslut,beskattning 
• Finansiering, likviditet, nyckeltal

Juridik 15 tim
• Lagar, avtal
• Familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt,arrende
• Samhällets intrång

Marknadsföring 15 tim
• Lagar, etik
• Marknads- och omvärldsanalys
• Marknadsföring av varor och tjänster
• Användning av marknadsföring för affärsutveckling

Politik och hållbar utveckling 10 tim
• Landsbygdsutveckling
• Framtidsfrågor
• Internationalisering

Arbetsledning och arbetsplanering 20 tim
• Arbetspsykologi
• Arbetsmiljö
• Arbetsplanering, arbetsmetodik
• Ledarskap

Kursinformation



Kursen riktar sig till
• dig som ska eller just har startat ett eget 

företag på landsbygden.
• dig som vill bygga på dina  

ekonomikunskaper.
• dig som har ekonomiansvar på din  

arbetsplats.
• till dig som har arbetsledaransvar på din 

arbetsplats.
• dig som vill öka dina kunskaper inför  

högskolestudier.

Förkunskaper
• gymnasieexamen från gymnasieskolan el.  

en svensk eller utländsk utbildning som 
motsvarar denna.

• grundkunskaper i bokföring/ ekonomi 
motsvarande gymnasieskolans yrkesprogram 
eller motsvarande kunskaper.

• yrkeserfarenhet inom de gröna näringarna 
gör att du kan tillgodogöra dig utbildningen 
på bästa sätt.

• är du osäker på din behörighet så  
kontakta oss.

Munkagårdsgymnasiet
Munkagårdsgymnasiet ligger i Tvååker,  
2 mil söder om Varberg, utmed Hallands-
kusten. Skolan är modern med ändamåls-
enliga lokaler, lätt att nå från E6.
 Lunch, förmiddags- och eftermiddags-
kaffe kan köpas på skolan. Eleven bekostar 
själv det material som krävs tex dator o böcker.
 Kursavgift: 6500 + moms (avgiften är 
avdragsgill). 

Mer information
Katarina Åhman-Schantz;
katarina.ahman-schantz@regionhalland.se,
tel 0729-82 20 10
Andreas Modiggård;
tel 0730-55 84 41

Ansökningsblankett 
www.munkagard.se

Sista ansökningsdag
28 augusti 2018

Mer om kursen



Munkagårdsgymnasiet - Björkängsvägen 25, 432 78 Tvååker - Telefon: 0340 - 48 09 50

www.regionhalland.se/munkagard - http://www.facebook.com/munkagard 


