
 

 

Varmt välkommen till Hulebäcksgymnasiet 

Vi är så glada att 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 8 augusti. 

* Fyll i vår E-tjänst på Härryda kommuns hemsida senast den 25 augusti. E-tjänsten innehåller registrering 

av kontaktuppgifter, information om medverkan på bild/film/ljud, lån av dator, regler för 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 ”Hulebäcksgymnasiet Skolstart” så kommer du 

rätt. Du kan också använda 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 i Hulebäcksgymnasiets matsal, se tid för ditt program nedan. Innanför 

huvudentrén finns skärmar med namn på alla program och uppsatta klasslistor, en skärm per program. 

Gå till skärmen med ditt program för att se vilken klass du kommer att gå i. Efter gemensam information i 

matsalen kommer klassens lärare att hålla upp skyltar med klassens namn och en klass i taget lämnar 

matsalen för upprop i respektive klassrum. Observera att de definitiva klasserna görs första veckan i 

augusti, från antagningen tom v 31 ligger alla antagna elever på programmet i samma klass på Dexter.  

Uppropstider i matsalen:                                                                                                                                        

8.30 Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Introduktionsprogrammen 

9.00 Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 

9.30 El- och energiprogrammet, Fordon- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 

Teknikprogrammet 

Uppropet beräknas pågå ca 1,5 h, det serveras ingen lunch på uppropsdagen  

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

kommer direkt till eleverna via lärare eller informationskanalen Teams. 

Alla elever kommer att fotograferas tisdag eller onsdag i vecka 34.  

På Hulebäcksgymnasiet registreras frånvaro i skola 24. Mentorer kommer att ge eleverna en 

aktiveringskod till skola 24 i början av september. Denna kod ska eleverna i sin tur ge sina 

vårdnadshavare, ladda gärna ner appen skola 24 redan nu. 

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. Om du inte hittar svaren på 

dina frågor är du välkommen att höra av dig till skolans expedition genom att mejla oss på 

expeditionenhule@harryda.se 

Vi hoppas att du fortsätter att ha en skön sommar så ses vi på uppropet måndag 22 augusti. 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?
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


