
 

 

Varmt välkommen till Hulebäcksgymnasiet! 

Vi är så glada att just du har valt att studera hos oss och ser verkligen fram emot att träffa dig 

i augusti! 

Hulebäcksgymnasiet är en av de mest populära skolorna i göteborgsregionen, det är vi 

förstås både stolta och glada över. Vi tror att trivsel och trygghet i kombination med 

engagerad personal som verkligen gillar att samarbeta med ungdomar är grunden för en 

positiv gymnasietid. 

För att skolstarten ska bli så smidig som möjligt vill vi skicka med viktig information till dig och 

din/dina vårdnadshavare kring förberedelser inför den nya terminen.  

Vänligen hjälp oss med följande: 

* Fyll i rekvisition av skolhälsojournal samt posta det i svarskuvert senast den 3 augusti. 

* Fyll i vår E-tjänst på Härryda kommuns hemsida senast den 20 augusti. E-tjänsten innehåller 

registrering av kontaktuppgifter, information om medverkan på bild/film/ljud, lån av dator, 

kontrakt elevskåp samt frågor om tidigare stöd på grundskolan och specialkost.  

E-tjänsterna hittar du på www.harryda.se. Klicka på ”Barn och utbildning” i huvudmenyn och 

därefter i rutan ”E-tjänster för barn och utbildning”, välj tjänsten ”UKF Hulebäcksgymnasiet 

Skolstart” så kommer du rätt. Du kan också gå via QR-koden som du hittar på brevets 

baksida. Om du inte har tillgång till bank-ID eller har frågor om e-tjänsten är du välkommen 

att ringa Hulebäcksgymnasiets expedition 031-724 66 01 från vecka 31. 

Alla elever i årskurs 1 samlas på skolgården, se tid för ditt program nedan. På skolgården finns 

uppsatta listor med alla elever i bokstavsordning, sorterat på efternamn. Jämte elevens namn 

står vilken klass eleven kommer att gå i. På skolgården kommer det att stå lärare med stora 

skyltar som visar klassernas namn, du går till skylten med namn på din klass och följer med till 

en uppropssal.  

Uppropstider:                                                                                                                                       

8.00-10.30 El- och energiprogrammet, fordon- och transportprogrammet, teknikprogrammet 

8.30-11.00 Ekonomiprogrammet, handel- och administrationsprogrammet 

9.00-11.30 Barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, 

                  samhällsvetenskapsprogrammet 

9.00-11.00 Introduktionsprogrammen 

9.30-12.00 Naturvetenskapsprogrammet 

Under terminens första vecka kommer information om undervisning i modersmål. Denna 

information kommer direkt till eleverna via lärare eller informationskanalen Teams. 

Vi hoppas att du fortsätter att ha en skön sommar så ses vi på uppropet måndag 16 augusti. 

Om du har frågor av något slag är du välkommen att höra av dig till skolans expedition 

genom att mejla oss på expeditionenhule@harryda.se, mejlen läses under hela sommaren. 

Många frågor kan få svar på vår hemsida, se menyn med underrubriken ”Att söka till 

gymnasiet”. Vi uppdaterar vår hemsida med information i början av augusti, så håll utkik.  

Återigen, varmt välkommen till oss! Vi hoppas och tror att du kommer trivas gott. 

Vänliga hälsningar all personal på Hulebäcksgymnasiet  

http://www.harryda.se/
https://tjanster.harryda.se/flowtest/overview/687?
https://tjanster.harryda.se/flowtest/overview/687?
mailto:expeditionenhule@harryda.se


 

 

QR-kod till E-tjänst 

Om du vill fylla i e-tjänsten på din mobiltelefon och har en QR-läsare installerad, kan du 

scanna denna QR-kod så kommer du direkt till tjänsten. Om du inte har tillgång till bank-ID 

eller har frågor om e-tjänsten är du välkommen att ringa Hulebäcksgymnasiets expedition 

031-724 66 01 från vecka 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


