
 

 

Varmt välkommen till Hulebäcksgymnasiet 

Vi är så glada att du har valt att studera hos oss!  

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 snarast. 

* Fyll i vår E-tjänst på Härryda kommuns hemsida snarast. 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. Scrolla ner på sidan till du kommer till ”Självservice 

dygnet runt”. Klicka på ”E-tjänster och Mina sidor”. Välj ”Alla e-tjänster” och skriv 

”Hulebäcksgymnasiet Skolstart” i sökfältet så kommer du rätt. Du kan också använda QR-

koden nedan. 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.  

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

telefon 031-724 66 01 eller genom att mejla oss på expeditionenhule@harryda.se. Många 

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

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

Vänliga hälsningar all personal på Hulebäcksgymnasiet 

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. 
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