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Här kan du vara den du är och bli vad du 
vill. Vi är en trygg nytänkande kommunal 
skola med bra resurser för alla de delar du 
behöver under din skolgång. 

Vår målsättning är att du under din studietid ska må 
bra, vara trygg och trivas, samt klara av dina studier 
och ta studenten med fullständiga betyg. För att 
lyckas med det följer vi fyra ledstjärnor som genom
syrar vår verksamhet.

Ledstjärnorna är Elevinflytande, Helhetssyn, Lära 
att lära och Social kompetens. Vi tror nämligen att 
du lyckas bättre med dina studier om du kan påverka 
undervisningen, se ämnesövergripande samband, och 
använda en bra studieteknik i en trivsam trygg miljö. 

Skolan ligger i centrala Mölnlycke en kvart med 
buss från Göteborg. Vi har en engagerad kompetent 
lärarkår med 19 förstelärare som aktivt arbetar med 
att utveckla skolan. Vi har roligt på jobbet och är en 
skola med fantasi, glädje och lite kul galenskap.  
Vi vågar därför påstå att vi faktiskt är en otroligt  
bra skola för dig. Läs mer i katalogen och skaffa dig 
en egen uppfattning om oss. 

Produktion Hulekatalogen © 2021 - Projektledare: Håkan 
Lindgren - Grafisk design och layout: Håkan Lindgren och 
Hedvig Kylberg - Foto: Håkan Lindgren, Anna Sigvardsson 
Högborg, Ulf Anagrius, Carl Cidson, Ulf Magnusson, Joel Nils-
son samt personal på skolan. Tryck: Exakta print Borås.
Kontakt Hulebäck: 031-724 66 01  
www.hulebacksgymnasiet.se 

Read about Hulebäck in different languages: Arabic, English, 
Español, Farsi, Kurdish www.hulebacksgymnasiet.se
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Vad är det som gör att vissa skolor lyckas 
bättre med sin undervisning än andra? Ett 
genomtänkt pedagogiskt utvecklingsarbete är 
en bra grund. 

För oss på Hulebäcksgymnasiet är detta en självklarhet. 
Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra under
visningsformer i arbetslag och ämnesgrupper, men också 
i forum där skolans förestelärare, lednings grupp, elev
hälsopersonal och skolbibliotekarier möts för att utbyta 
erfarenheter. 

Med hjälp av kollegialt och kollektivt lärande ser vi 
till att behålla och utveckla en hög kompetens bland 
alla våra lärare. Det gynnar våra elever och skapar goda 
förutsättningar för lyckade studier.

Försteläraren Lina Mattsson är projektledare för 

skolans kollektiva och kollegiala lärande. Hon arbetar 
för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och 
få till återkommande pedagogiska diskussioner ute i 
arbetslagen. 

– Genom en gemensam modell och en systematik 
i arbetet ser vi att vi kan utvecklas mer och nå längre 
inom våra fokusområden som i år är digitalisering och 
inkluderande arbetssätt, säger Lina.

Kollegialt och kollektivt lärande är inte något nytt på 
Hulebäcksgymnasiet eftersom arbetslagsarbetet varit 
centralt sedan skolan startades. 

– För mig är det fantastiskt att dagligen få arbeta med 
så många kompetenta kollegor som fortsätter att vara 
nyfikna och vill lära sig nytt. Det är roligt och inspire
rande att gå till en arbetsplats med ett öppet klimat där 
elevens bästa alltid är i fokus, säger Lina.

KOLLEGIALT OCH KOLLEKTIVT 
LÄRANDE

Namn: Lina Mattsson
Ålder: 36 
Familj: Sambo och 2-årig dotter 
Yrke: Gymnasielärare
Aktuell: Förstelärare med ansvar 
för skolutvecklingsrådet och skolans 
utvecklingsarbete kring kollegialt 
och kollektivt lärande.

Enligt Skolverket är kollegialt lärande 
en nyckelfaktor för att nå framgångsrik 
skolutveckling. Genom att dessutom 
lägga till dimensionen kollektivt lärande 
blir det inte enbart en individuell utveck-
ling utan också en process där gemen-
samt lärande sker för att nå uppsatta 
mål. På så vis bibehålls och förstärks 
professionen på skolan och det leder till 
långsiktiga bestående förbättringar av 
undervisningen. 



Hulebäcksgymnasiet är en certifierad FNskola, vilket innebär att vi på 
skolan arbetar på flera plan ur ett FNperspektiv. För oss är det viktigt att 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna genomsyrar vår undervis
ning. Vi arrangerar varje år ett FNrollspel då ett trettiotal länder möts i en 
simulerad generalförsamling och debatterar till exempel barnens rättighe
ter eller miljöfrågor. Vi har även en mycket aktiv FNgrupp som arrangerar  
insamlingar och medvetandegör oss alla på skolan om viktiga frågor.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

En hel dag i december arrangerar skolan en direktsänd musik
hjälp, som vi kallar Hulehjälpen. Mediainriktningen på estetiska 
programmet driver projektet, men hela skolan är engagerad. 
Elever, personal, föreningar, organisationer och andra spelar 
musik, föreläser och uppträder för att samla in pengar till viktiga 
projekt i världen. När insamlingen är klar åker eleverna och 
lämnar över pengarna i direktsändning till den riktiga Musik
hjälpen. Insamlingsrekordet ligger på 75 400 kronor.

HULEHJÄLPEN

Varje år arrangeras en julmarknad av de elever som läser kursen  
Ung Företagsamhet. Under en dag fylls skolan av unga företagare 
som visar upp och demonstrerar sina varor och tjänster. Eleverna 
deltar även på den regionala UFmässan där de genom åren varit 
mycket framgångrika. För något år sedan blev exempelvis Hule
bäcksgymnasiet utsett till årets UFskola i Göteborgsregionen, och 
eleverna som drev företaget Storasyster UF vann inte mindre än två 
olika pris.

UNG FÖRETAGSAMHET

5





VAD ÄR HULESÄRKEN?
I början av varje skolår hålls traditionsenligt Hulesärken  en tävling  
utformad för att välkomna de nya ettorna in i Hulebäcksgymnasiets anda  
och stärka sammanhållningen mellan klasser och årskurser. I år hälsades 
dock de nya eleverna välkomna på ett annat sätt som var anpassat efter 
rådande omständigheter med tanke på coronapandemin.

   Vi hoppas så klart att situationen är bättre nästa år vid skolstart och 
tanken med Hulesärken är att ge eleverna en trivsam start på skolåret. Det 
är ett av skolans sätt att motverka all form av diskriminerande nollning. Hela 
dagen handlar om att stärka eleverna och öka klassgemenskapen. Vi arbetar 
alltså aktivt i förebyggande syfte mot utanförskap och mobbning och vår plan 

mot kränkande behandling är levande. 
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Skolans målsättning är att se hela elevens studiesituation. Vi vet att det är 
många olika faktorer som påverkar förutsättningarna att lyckas med sina 
studier och det innefattar såväl psykisk som fysisk hälsa. Skolan har därför 
ett eget mycket populärt hälsocafé med goda mackor, drickor och en subven
tionerad frukost till dem som inte har hunnit med att äta på morgonen. Nytt 
för i år är att skolans egen restaurang utökat menyn och serverar fyra olika 
maträtter varje dag och det finns alltid ett vegetariskt alternativ.

Vi satsar även på idrottsundervisningen och varje arbetslag arbetar med 
olika perspektiv på hälsa. Det är en stor anledning till att våra årliga elev
undersökningar alltid visar på en mycket hög trivsel och god gemenskap. Vi 
arbetar också aktivt med droginformation och har en strikt drogpolicy. 

VARFÖR SKOLCAFÉ?



 
Hulebäcksgymnasiet har en väl 
inarbetad organisation för att möta 
elever utifrån olika behov.  

Behöver du hjälp med att göra rätt val inför 
framtiden beträffande meritpoängsgivande 
kurser och annat, eller att planera din 
utbildning för att få rätt behörighet? Då 
kan du fråga någon av skolans tre studie 
och yrkesvägledare om råd. Kanske vill du 
diskutera arbetsmarknaden inom något 
yrkesområde eller ta reda på hur du ska göra 
med fortsatta studier på högskola, universi
tet eller folkhögskola.

Hulebäcksgymnasiet har även mycket 
goda resurser i form av special pedagoger 
och elevhälsoteam som hjälper eleverna 
att hitta rätt strategier i sina studier. Vi 
erbjuder också kompletterande  
arbetspass så som mattestuga och skriv  
och lästräning i de fall där det behövs. 

För att säkerställa att alla elever ges rätt 
förutsättningar att lyckas med sina studier 
har varje rektorsenhet regelbundna  
elevhälsomöten tillsammans med skol 
sköterska, studievägledare, specialpeda
gog, kurator och skolpsykolog där man 
dokument erar och följer upp arbetet med de 
elever som behöver extra hjälp. Fokus ligger 
på det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet.

FOKUS PÅ 
HÄLSA OCH 
STUDIEHJÄLP 
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Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av 
dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas 
ansvarigt förnågon användning av informationen i det.

Troligen för att Hulebäck redan från starten 1995 har gjort sig känd 
som en skola med framåtanda. Vi tar ofta emot studiebesök från andra 
skolor både ifrån Sverige och andra länder. Pedagoger vill komma och 
se hur vi organiserar och driver vår undervisning. Det är också många 
som gärna kommer hit och håller i workshops eller föreläser när vi 
bjuder in dem. Kontakta oss gärna om du vill komma på ett besök för 
att se hur vi arbetar och få en uppfattning om hur det är att studera på 
Hulebäcksgymnasiet.

VARFÖR ÄR DET PÅ JUST 
HULEBÄCK DET HÄNDER?
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Att resa och ta del av andra länders mat, traditioner, språk och kulturer är utveck
lande. Ofta får man nya kunskaper och man lär sig se samband som man tidigare 
inte såg. Det är erfarenheter som gör att man växer som människa. Vi på Hule
bäcksgymnasiet tycker att det är en viktig del av utbildningen och under åren har 
skolan haft mängder av utbytesprojekt ihop med andra skolor runt om i världen. 
Under förra året blev dock alla utbytesprojekt uppskjutna på grund av den rådande 
situationen med Covid19 men vi räknar med att ta upp projekten när pandemin 
är över och det återigen är säkert att ge sig ut på resa. Länder som våra elever 
besökt i olika samarbeten är exempelvis Kenya, Makedonien, England, Italien, 
BosnienHercegovina, Danmark och Palestina för att nämna några. Exempel på 
utbytesprojekt som kommer tas upp igen är European Choir and Orchestra som Este
tiska programmets musikinriktning driver ihop med skolor från Italien, Portugal 
och Tjeckien, samt ett utbyte som möjligör praktikplats på Malta för elever som 
studerar på yrkesprogrammen.

INTERNATIONELLA UTBYTEN

Håkan Hellström

Emil Jensen

IA Eklundh

Lissabon

Mostar

Rom

Köpenhamn

London

Malta



EKONOMIPROGRAMMET 
MED TRE PROFILER

På Ekonomi får du:

•  Bred behörighet inför fortsatta  
studier på högskola och universitet.

• Tre spännande profiler att välja bland.

•  Lära dig att analysera, reflektera  
och tänka kritiskt.

• Ämnesövergripande studier.

• Många kurser att välja bland.

• Praktik, studiebesök och studieresor.

• Träna dina kunskaper i olika rollspel.

•  Möjlighet att driva eget UF-företag 
inom Ung Företagsamhet.

• Fräscha lokaler med eget café.
 

 
Kontaktperson
Paul Sahlin
paul.sahlin@harryda.se
031-724 66 18

Vi på Hulebäcksgymnasiet har mycket goda 
erfarenheter av att erbjuda juridik- och 
ekonomiutbildningar av hög klass. Det som 
kännetecknar vårt Ekonomiprogram är en 
strävan mot ämnesövergripande studier där 
flera kurser samverkar. 

Du ges möjlighet att problematisera, analysera och  
tänka kritiskt, vilket gör studierna mer utvecklande.

Genom tre nya profiler skapas sammanhållna  
klasser för att ge bättre möjligheter till fördjupning och 

ämnesövergripande studier samt helhetssyn. Vi erbjuder 
följande profiler: entreprenörskap, internationell och 
straffrätt.

Vi arbetar utåtriktat och har täta kontakter med 
näringsliv, universitet och vår omvärld. Genom studie
besök, gästföreläsningar och praktik verklighetsankny
ter vi utbildningen.

Du förbereds för högskoleutbildningar inom ekonomi, 
juridik och samhällsvetenskapliga ämnesområden genom 
den behörighet du får av vårt omfattande kursutbud. Läs 
mer om våra profiler på följande sidor.
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EKONOMIPROGRAMMET

EKONOMIPROGRAMMET

EKONOMI              JURIDIK

ENTREPRENÖRSKAP     INTERNATIONELL          STRAFFRÄTT



Selma Albertsson

Det bästa är möjlig-
heten att få skapa 
ett UF-företag,  UF 
ger mig säkert en 
fördel i mitt fram-
tida arbetsliv.

”
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1-3, eller 300
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Företagsekonomi 1 100 
Privatjuridik 100
Moderna språk  100
Psykologi 1 50

Inriktning – Ekonomi 300 p
Entreprenörskap och
företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100 

Profilkurser 
Programfördjupning 300 p
Entreprenörskap 100
Ledarskap och organisation 100
Företagsekonomi - specialisering:
redovisning och marknadsföring 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

 

Här får du en högskoleförberedande  
ekonomiutbildning. Du läser Ekonomi- 
programmet med inriktning Ekonomi  
och profil Entreprenörskap.

Redan under år två börjar du jobba med egna affär
sidéer, för att i år tre vara väl förberedd för att starta 
upp och driva ett eget företag inom ramen för Ung 
Företagsamhet. Du kommer att få ställa ut ditt företag 
bland annat på Svenska Mässan samt få möjlighet att 
delta i Ung Företagsamhets tävlingar. Hulebäcks
gymnasiet vann Göteborgsregionens pris för bästa 
UFskola 2017 och flera av våra tidigare UFföretag 
har tagit hem priser under årens lopp.

Du får kunskaper och färdigheter inom bland annat:
· entreprenörskap och kreativ idéutveckling
· företagsekonomi med bokföring, budgetering 
  och kalkylering
· teoretisk och praktisk marknadsföring på 
  exempelvis sociala medier
· juridik för privatpersoner och företag
· kommunikation i tal och skrift på svenska, 
  engelska och moderna språk

Vi gör studiebesök hos företag och organisationer. 
Under en kortare praktikperiod får du insyn i arbets
livet och dess villkor. Vi bjuder också in spännande 
förebilder från näringslivet till vår undervisning. 
Under utbildningen blir du redo för och behörig 
till avancerade högskoleutbildningar. Då hela tre 
matematikkurser ingår kan du utan kompletteringar 
läsa vidare till exempelvis civilekonom, mäklare eller 
affärsjurist.

FÖRETAGANDE OCH UF PÅ 
ENTREPRENÖRSKAPSPROFILEN

EKONOMI
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”Att Hulebäck hade 
en internationell 
profil på ekonomi-
programmet 
avgjorde mitt val.

Selma Jönsson

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1-3, eller 300
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Företagsekonomi 1 100 
Privatjuridik 100
Moderna språk  100
Psykologi 1 50

Välj inriktning:
Ekonomi eller Juridik

Profilkurser 
Programfördjupning 300 p
Internationell ekonomi eller
Internationell rätt 100
Internationella relationer  100
Engelska 7 100
 
Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

Inriktning Juridik 300 p
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Filosofi 1 50

Psykologi 2a 50

Inriktning Ekonomi 300 p
Entreprenörskap 
och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Ekonomiprogrammets internationella profil 
passar dig som vill ha ett globalt perspektiv 
på studierna. Du kan välja antingen eko-
nomi- eller juridikinriktning.

Oavsett vilken inriktning du väljer genomsyras 
utbildningen av internationella frågor, exempelvis hur 
företag kan växa internationellt, export och import, 
hur länders företagskulturer ser ut, hur handelstvis
ter mellan länder avgörs, hur rättssystem skiljer sig 
åt mellan länder eller hur krigsförbrytare lagförs. 
Svenska, engelska och moderna språk har förstås en 
viktig plats för den kommunikativa kompetensen.

Under år ett får du stifta bekantskap med både 
företagsekonomi och privatjuridik. Företagsekonomin 
innehåller marknadsföring, bokföring, budgetering 
och kalkylering mm och privatjuridiken behandlar 
områden du har nytta av som privatperson, t ex kon
sumenträtt och familjerätt. Under s k temaveckor får 
du arbeta med ett Europatema och i år två används 
en temavecka till praktik. Under år två och tre får du 
också fördjupade kunskaper i företagsekonomi eller 
juridik samt fördjupade insikter i internationella rela
tioner och internationell ekonomi.

Genom studiebesök, praktik och resor tar vi in 
världen i klassrummet. Hösten ’19 reste våra treor 
till södra Spanien där vi fick inblick i utbildning, 
organisationer och företagande. Våra projekt ger en 
god sammanhållning som är betydelsefull för lyckade 
studier. 

EKONOMI OCH JURIDIK PÅ DEN 
INTERNATIONELLA PROFILEN

EKONOMI ELLER JURIDIK
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EKONOMI OCH JURIDIK PÅ DEN 
INTERNATIONELLA PROFILEN

Emil Anderén

”Jag har länge velat 
bli advokat och då är 
Ekonomi programmets 
juridikinriktning en 
bra start. Att det 
blev Hulebäck var 
självklart. 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1-3, eller 300
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Företagsekonomi 1 100 
Privatjuridik 100
Moderna språk  100
Psykologi 1 50

Inriktning – Juridik 300 p
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Filosofi 1 50 
Psykologi 2a 50

Profilkurser 
Programfördjupning 300 p
Juridisk retorik 100
Straffrättslig och kriminologisk
specialisering 100
Valbar programkurs 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

Vill du arbeta både teoretiskt och praktiskt 
med olika aspekter av juridik, rättsväsende 
och samhälle? Drömmer du om att bli  
advokat, polis, socionom eller något annat 
yrke där rättsreglerna har stor betydelse? 
Då är juridikinriktningen det rätta valet för 
dig!

Under studierna får du lära dig om vilka juridiska 
regler som styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Du får 
även genom studiebesök komma i kontakt med olika 
arbetsplatser och möta olika yrkesroller inom den 
juridiska sektorn, såsom domstolspersonal, advoka
ter, åklagare, poliser och fängelsepersonal. Genom 
verklighetstrogna rättegångsspel får du öva dig i att 
praktisera olika roller inom rättsväsendet och lära dig 
att skriva juridiska dokument.

Under år ett ligger fokus på sådan juridik som du 
kan ha nytta av som privatperson som tex. vilka rättig
heter du har som konsument. Under år två får du för
djupa dig i den straffrättsliga processen och i juridisk 
retorik. År tre får du läsa affärsjuridik och tex. lära dig 
att skriva avtal samt läsa om olika rättsområden som 
har stor betydelse för företagare. Du läser också en 
fördjupningskurs i kriminologi och straffrätt, där du 
får diskutera olika teorier kring brottslighet och möta 
många personer som jobbar inom rättsväsendet.

Efter tre år på juridikprofilen kommer du vara 
väl förberedd inför vidare studier på universitet och 
högskola, såväl juridiska som andra utbildningar inom 
ekonomi och företagande.

JURIDIK MED PROFILERING MOT 
KRIMINOLOGI OCH STRAFFRÄTT 

JURIDIK
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ESTETISKA PROGRAMMET MED 
ALLA INRIKTNINGAR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b 100
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Programinriktning  400

Programfördjupning  500
  
Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap engelska 7 eller 
andra kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Hulebäcksgymnasiet är den enda skolan i 
Göteborgsregionen som har alla nationella 
inriktningar som programmet erbjuder. Det 
ger färg åt studierna eftersom samarbeten 
över inriktningarna utvecklar kreativiteten 
och skaparglädjen. På Estetiska programmet 
kan du kombinera en konstnärlig fördjupning 
med att förbereda dig för framtida studier.  

Utbildningen är i första hand högskoleförberedande 
och ger dig goda förutsättningar inför fortsatta studier 
på konstnärliga och andra akademiska utbildningar på 
högskola eller universitet. Även om det är ett studieför
beredande program så innehåller det många praktiska 
moment inom karaktärsämnena musik, dans, teater, bild 
och media. Det är ämnen som kräver träning och hand
ledning av skickliga pedagoger samt lämplig utrustning, 
vilket finns på Hulebäcksgymnasiet.  

Programmet är flexibelt och du kan påverka din 
utbildning. Du kan välja att läsa kurser som ger dig 

meritpoäng och särskild behörighet som moderna språk, 
engelska och avancerad matematik, eller fördjupande 
karaktärskurser inom din egen eller någon annan este
tisk inriktning om du hellre vill det.

BILD & FORM
DANS
MEDIA
MUSIK
TEATER

ESTETISKA PROGRAMMET
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BILD & FORM
DANS
MEDIA
MUSIK
TEATER
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Jag vill gå vidare 
med någon konst-
utbildning efter 
studenten. Bild & 
Form är en perfekt 
förberedelse. Jag har 
utvecklats och lärt 
mig massor inom 
olika tekniker.

”

Sam Multing Almkvist

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktning 
Bild och formgivning 400 p
Bild och form 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100

Programfördjupning 500 p
Bild och form specialisering 100
Design 1 100
Fotografisk grund 1  100
Grafisk kommunikation 1     100
Valbar kurs* 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 
2.Se hemsidan: 
www.hulebacksgymnasiet.se

Kontaktperson
Lena Tidblom, 031-724 66 52
lena.tidblom@harryda.se

Bild & Forminriktningen vänder sig till dig 
som söker en bred grundläggande konst-
närlig utbildning. Programmet är studieför-
beredande och ger en god grund för vidare 
studier.

Du får arbeta med målning, skulptur, grafik, digitalt 
bildskapande och foto. Med datorn och mer traditio
nella tekniker får du lära dig att gestalta olika uttryck 
genom att fotografera och använda olika bildbehand
lingsprogram. Du hämtar inspiration från såväl histo
riska händelser som dagens konst och populärkultur 
och arbetar även mot ett hållbart framtida samhälle. 
Genom ett ständigt pågående samtal utvecklar du en 
förståelse för hur bilder kommunicerar och övar din 
förmåga att arbeta i kreativa processer.

I olika projekt får du personlig handledning i att 
undersöka, lära och använda dina egna erfarenheter 
och färdigheter. Du väljer så småningom teknik och 
material för att skapa ett personligt uttryck. Du 
lär dig att visa upp och presentera dina arbeten på 
webben och i olika utställningar. 

Du möter professionella och kunniga lärare som 
med stort engagemang vill stödja och utveckla dig i 
ditt skapande.

Utbildningen ger dig en god grund för vidare stu
dier på högskolenivå framförallt inom konst, hant
verk, foto, design och arkitektur. Utbildningen kan 
leda dig vidare till yrken som illustratör, serieteck
nare, fotograf, bildlärare, konstnär, skulptör, designer, 
inredningsarkitekt eller andra yrken där kreativitet är 
viktigt och efterfrågas.

KÄNSLA FÖR KREATIVA 
TANKAR OCH IDÉER

16

   BILD & FORM
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”Jag bytte från en 
annan gymnasie-
skola i Göteborg 
till Estetik & Media 
på Hulebäck. 
Så rätt! Här är 
det en skön stäm-
ning och ordning 
och reda. Bra och 
engagerade lärare.

Thea Brown

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktn. Estetik o Media 400 p  
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och komm. 100

Profil Estetik o Media 500 p
Fotografisk bild 1 100                                 
Fotografisk bild 2 100                
Grafisk kommunikation 1 100
Entreprenörskap 100
Valbar kurs* 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Kontaktperson
Carl Cidson 031-724 66 52
carl.cidson@harryda.se

På estetik media får du jobba mycket med 
fotografi och utveckla ditt berättande i ljud, 
bild, film och grafik. En spännande bland-
ning av ny teknik och personligt skapande.

Här kan du fördjupa ditt stora intresse för fotografi, 
filmande och grafisk design och samtidigt få behö
righet till högskolestudier. Du får tid och möjligheter 
att odla din personliga konstnärliga prägel under 
utbildningen och samtidigt studera de stora mästarna 
inom fälten film, foto och grafik.

Du lär dig om film och tekniken bakom filmning, 
redigering och att i bild berätta en historia. Under 
dina tre år på Hulebäck träffar du verksamma fotogra
fer och filmare som föreläser och håller i workshops. 
Estetik och media sätter din konstnärlighet i fokus.

Ditt skapande kommer att ge avtryck i många olika 
sammanhang redan under gymnasie tiden. Det kan 
handla om kampanjer på nätet, utställningar, film
festivaler eller andra samarbeten utanför skolan. Vi 
är duktiga på att nå ut och vi vill att utbildningen ska 
vara en del av verkligheten.

Många i mediebranchen är egenföretagare och du 
kommer även att få grundläggande kunskaper om att 
driva företag och vara kreativ tillsammans med dina 
klasskompisar.

LÄR DIG SKAPA MED FOTO, 
FILM OCH GRAFISK DESIGN

ESTETIK & MEDIA
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”Musikinriktningen 
på Hulebäck var 
ett självklart val 
för mig. Här får 
jag proffsig musik-
undervisning sam-
tidigt som jag får 
högskolebehörig-
het. 

Stella Andersson

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Musikinriktning 400 p
Ensemble med körsång 200  
Instrument eller sång 1 100 
Gehörs- och musiklära 1 100 

Programfördjupning 500 p
Instrument eller sång 2 100                                  
Ensemble 2 100          
Bruksspel 1 100 
Musikproduktion 1 100 
Valbar kurs*  100  

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap engelska 7 eller 
andra kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se 

Kontaktperson
Jens Blomqvist 031-724 66 62
jens.blomqvist@harryda.se

Vill du satsa på musiken och samtidigt bli 
behörig för högskolestudier? Här finns alla 
möjligheter. Musikinriktningen passar dig 
som vill bli musiker eller har musik som 
ett stort intresse. Fördjupa dig i gitarr, bas, 
piano, sång, slagverk, stråk- eller blåsinstru-
ment. 

Programmet ger dig en god grund för fortsatta 
musikstudier, en karriär som musiker eller annat 
yrkesval som kräver högskolebehörighet. På utbild
ningen läser du musikproduktion där du lär dig 
handskas med modern inspelningsteknik, vilket ger 
praktiska kunskaper som är mycket användbara för 
dig som skapar egen musik. 

Flera av lärarna är yrkesverksamma musiker som 
bidrar med aktuella branschkunskaper, och skolan 
gästas regelbundet av professionella föreläsare som 
håller workshops i olika musikämnen. Programmet 
har även internationella samarbeten av olika slag, 
vilket är motiverande och utvecklande.

Du får individuella lektioner på ditt huvudinstru
ment eller i sång. Dessutom får du år två och tre välja 
ytterligare ett instrument som du också får enskild 
undervisning på. Du spelar ditt instrument i olika 
grupper ihop med klasskompisarna och fördjupar dig 
i olika musikstilar. Under tre år får du alltså utmärkta 
möjligheter att utvecklas både individuellt och i sam
spel med andra. Du läser musikteori och gehörslära 
i smågrupper, vilket gör att undervisningen anpassas 
till din nivå. 

 Även körsång ingår och du uppträder med kören 

MUSIKINRIKTNING MED BREDD, 
FÖRDJUPNING OCH KVALITET

MUSIK

både på konserter och vid traditionsfirande som Lucia 
och Valborg. Dessutom får du också många tillfällen att 
medverka på konserter både i och utanför skolan i olika 
grupper, vilket ger dig rutin och scenvana.
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MUSIKINRIKTNING MED BREDD, 
FÖRDJUPNING OCH KVALITET

Eric Stalfors

”

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Musikinriktning 400 p
Ensemble med körsång 200  
Instrument eller sång 1 100 
Gehörs- och musiklära 1 100 

Programfördjupning 500 p
Instrument eller sång 2 100                                  
Ensemble 2 100          
Bruksspel 1 100 
Musikproduktion 1 100 
 Valbar kurs*  100  

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Kontaktperson
Per Björkqvist, 031-724 66 62
per.bjorkqvist@harryda.se

Sedan 1995 är Hulebäcksgymnasiets slag-
verksprogram en unik utbildning och ett 
självklart val för regionens musikstuderande 
– inte minst tack vare det breda samarbetet 
med stora institutioner, som Högskolan för 
Scen & Musik, Kultur i Väst, samt slagverks-
ensemblen Got Motion.

Samtliga av skolans slagverkslärare har spetskompe
tenser, vilket skapar en enastående möjlighet för dig 
att utvecklas inom olika musikstilar. 

Utbildningen är unik i och med det stora antalet 
individuella instrumentlektioner, samt grupplektioner 
i rytmiskt gehör, notläsning, spelteknik och slagverks
ensemble. Tillsammans med skolans övriga musik
elever studerar du musikproduktion, musikteori, 
gehörslära, körsång samt ensemble i olika stilar. Sko
lans musikinstrument, övningsrum, och inspelnings
studior för musikproduktion håller högsta kvalitet.

Sammantaget ger detta dig en stor genrebredd och 
bästa tänkbara förutsättningar för fortsatta musik
studier efter gymnasiet.  Studier på det estetiska 
programmet är  högskoleförberedande och ger god 
behörighet till högskolor och universitet.

Slagverksutbildningen på Hulebäcksgymnasiet är 
utbildningen för dig som brinner för att studera musik 
tillsammans med andra ungdomar och samtidigt få 
bästa tänkbara möjligheter till fortsatta högre studier.

SLAGVERKSUTBILDNING 
– EN UNIK MÖJLIGHET I SVERIGE

SLAGVERK

Slagverks 
Centrum  
Väst

Hulebäcks unika 
slagverksutbild-
ning är perfekt 
för mig! 
Kompetenta 
lärare och en väl-
digt rolig skolgång 
som ger mig hög-
skolebehörighet. 
Det kan inte bli 
bättre. 
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Det är roligt att få 
uppleva dansglädje i 
skolan och att få dela 
sin passion med andra 
elever och lärare. Jag 
kan inte tänka mig en 
bättre gymnasietid. 

”

Maja Andersson

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3  300 
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktning – Dans 400 p
Dansgestaltning 1 100
Dansteknik 1 100
Dansteknik 2 100
Dansteori 100

Programfördjupning 500 p
Improvisation och komposition 100
Dansteknik 3 200
Dansgestaltning 2 100
Valbar kurs* 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Kontaktperson
Lisa Kleberg, 031-724 66 52
lisa.kleberg@harryda.se

Estetiska programmets dansinriktning  
ger högskolebehörighet samtidigt som  
den innehåller scenframträdanden, eget 
skapande och dansglädje.

Du dansar bland annat jazzdans, balett och modern 
nutida dans. Atmosfären på lektionerna är öppen och 
tillåtande. Vi fokuserar på personlig utveckling och 
du får fördjupade kunskaper om dans som scenkonst. 
Inom kursen improvisation och komposition lär du 
dig skapa och gestalta egna danser både för film och 
scen. Du får också en inblick i karaktärsdans och 
streetdance som sceniska uttryck. 

Utbildningen syftar till att ge en god grund för 
vidare studier inom dans men du blir även behörig att 
söka till högskoleutbildningar inom andra områden. 
Flera av våra elever har sökt sig vidare till bland annat 
Balettakademien, Institute of the Arts Barcelona, 
House of Shapes, Bårdar Ackademiet i Norge och 
Uniarts i Stockholm. 

En viktig och rolig del av undervisningen är de 
föreställningar du får medverka i som ger dig rutin 
och scenvana. Du får dessutom en inblick i arbetet 
med scenografi och kostym, samt ljud och ljus.

DANS GER DIG UTÖKADE 
MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN

DANS
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”Jag vill utbilda mig 
till skådespelare 
och samtidigt få 
högskole behörighet. 
Därför valde jag 
Teater . Kompisarna, 
lärarna och dom fina 
lokal erna gör Hule-
bäck till det rätta 
valet.

Eskil Fridfors

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktning  Teater 400 p
Scenisk gestaltning 1  100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Teaterteori 100

Programfördjupning 500 p
Fysisk teater 100
Dramapedagogik 100
Sceniskt karaktärsarbete 100
Sceniskt karaktärsarbete - text 100
Valbar kurs* 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Kontaktperson
Christer Thunberg 031-724 66 52
christer.thunberg@harryda.se

Skådespelarens arbete, konstnärligt 
sökande, mötet med publiken och person-
lig utveckling ingår i teaterinriktningen på 
Hulebäcksgymnasiet.

När du går på Estetiska programmet Teater får du 
grundläggande kunskaper inom teaterns olika områ
den. Du får högskolebehörighet eftersom program
met är högskoleförberedande och ger behörighet till 
konstnärliga skolor och arbeten. Du blir även behörig 
att söka till högskoleutbildningar inom andra om 
råden. 

Undervisningen är upplagd så att den passar både 
dig som är nybörjare och dig som har tidigare erfaren
het. Vi arbetar bland annat med improvisation, rösten, 
det fysiska uttrycket, texter och skrivna manus. Ofta 
möter vi publiken i vår teatersal eller i Kulturhuset i 
Mölnlycke med kortare eller längre pjäser. I årskurs 
tre satsar vi extra på en större avslutande examensfö
reställning. På teaterinriktningen ingår även studie 
och teaterbesök både på Stadsteatern, Folkteatern och 
fria grupper.

Under utbildningen utvecklar och fördjupar du ditt 
konstnärliga och personliga uttryck. 

Drama och teaterövningar ger dig kunskap i ledar
skap, samarbete och personlig utveckling.

Du fördjupar dig som skådespelare i det sceniska 
arbetet med karaktärer, och du prövar på att agera 
framför kameran och tränar grunderna i TV och 
filmskådespeleri.

TEATER UTVECKLAR DIG, SKAPAR 
INRE STYRKA OCH MÖJLIGHETER

TEATER



DET KREATIVA NATUR ÄR  
MÖJLIGHETERNAS PROGRAM

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
eller 
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Biologi 1 100 
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningar       400 

Programfördjupning 200

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

   NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Nyfiken på naturvetenskap? Då har du 
kommit rätt! Hulebäcksgymnasiets Natur-
vetenskapsprogram är idag ett av de största 
och mest attraktiva i Göteborgsområdet.

Efter tre år i en kreativ och utvecklande miljö har 
du en utbildning av mycket hög kvalitet som förbe
reder dig väl inför framtiden. Programmet ger bred 
behörighet och i kombination med dina individuella 
val även full meritpoäng inför fortsatta studier på 
universitet och högskola.

De naturvetenskapliga ämnena varvas med huma
niora och samhällskunskap. Inom alla områden får du 
lära dig använda vetenskapliga metoder, lösa problem, 
dra slutsatser och tänka kritiskt. Våra laborationssalar 
är välutrustade och ger dig möjlighet att både bredda 
och fördjupa dina kunskaper.

Val av inriktning sker under första året på det 
Naturvetenskapliga programmet. Dina studier under 
årskurs två och tre riktas antingen mot Naturveten
skap eller Naturvetenskap och Samhälle. På Hule
bäcksgymnasiet finns dessutom två profiler, Natur och 
Natur Tvär. Valet mellan dessa görs redan innan start.
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Naturvetenskapsprogrammet 
på Hulebäck har två inriktningar:

Inriktning 
Naturvetenskap

Inriktning 
Naturvetenskap 
& samhälle

Natur Natur Tvär

Som kan läsas med två 
olika profiler:

• Profil önskar du från ettan
• Inriktning väljer du till tvåan



Inriktning 
Naturvetenskap 
& samhälle

NATURVETENSKAP

Inriktning 400 p
Naturvetenskap  
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

Inriktning 400 p
Naturvetenskap och samhälle 
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100 
Samhällskunskap 3 (endast Tvär) 100
Biologi 2 100 
Humanistisk och samhälls- 
vetenskaplig specialisering 100

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLENATURVETENSKAP

Inför årskurs två väljer du inriktning 
för dina studier. Den naturveten
skapliga inriktningen innebär att 
tonvikten ligger på biologi, fysik, 
kemi och matematik. Teori och 
praktiska moment varvas och du 
använder modern utrustning och 
teknik. Du utvecklar din förmåga att 
planera och genomföra experiment 
och fältstudier, göra iakttagelser och 
tolka resultat. Vi ger dig de verk

tyg och metoder du behöver för att 
utforska världen. Engagerade lärare 
coachar dig genom hela utbildningen 
för att ge dig rätt utmaning och 
utveckling. Inriktningen passar dig 
som är intresserad av matematik och 
naturvetenskap, och är nyfiken på 
hur saker och ting hänger ihop och 
fungerar. Du får med denna inrikt
ning full behörighet till alla utbild
ningar på universitet och högskola.

Naturvetenskapsprogrammets andra 
inriktning är mer samhällsinriktad. 
Efter det första året fokuserar du 
på att studera naturvetenskap ur ett 
samhällsperspektiv. Det kan exem
pelvis innebära att du fördjupar dig 
i frågor som berör hållbar resursan
vändning, naturgivna risker och hot 
samt de mänskliga rättigheterna. 
Självklart har du även här hjälp av 
våra engagerade lärare som ger dig 

bästa tänkbara stöd och uppback
ning i dina teoretiska och praktiska 
studier.

Naturvetenskap och samhälle 
passar dig som är nyfiken på och 
intresserad av naturvetenskapens 
betydelse för samhällsutvecklingen. 
Du får under dina tre år många nya 
och spännande insikter som du har 
nytta av vid fortsatta studier och ute 
i arbetslivet.
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”Spännande och 
varierande lek-
tion er, engagerade 
lärare, fina lokaler 
– natur på Hulebäck 
har verkligen levt 
upp till mina för-
väntningar!

Stina Mahoney

NATURVETENSKAP & 
SAMHÄLLE



INRIKTNING
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På Natur blandar vi föreläsningar, labora-
tioner, exkursioner, studiebesök och ämnes-
övergripande studier beroende på kursens 
innehåll. 

Det finns många möjligheter till egna val där du kan 
kombinera de naturvetenskapliga ämnena med exem
pelvis språk.

Vi arbetar nära både högskola och universitet vilket 
innebär att du exempelvis kan arbeta med riktig forsk
ning i vår forskarkurs. Ett annat spännande exempel 
är vår samhällsvetenskapliga specialiseringskurs med 
inriktning på naturvetenskapliga frågor – en kurs som 
du läser om du väljer Natur med samhällsvetenskaplig 
inriktning.

På Natur arbetar erfarna välutbildade lärare, varav 
flera med forskarerfarenhet, vilket ger programmet 
spetskompetens. Kring varje klass arbetar ett begrän
sat antal lärare vilket ger närhet och kontinuitet. Våra 
årskursvisa studieresor (bland annat till Stockholm) 
bidrar ytterligare till att skapa gemenskap och sam
manhang. Dessutom försöker vi ständigt att utgå från 
ett elevfokus när vi planerar prov och inlämningar för 
att på så sätt undvika onödig stress. Elevhälsoperspek
tivet är viktigt för oss och därför har vi bland annat 
utvecklat ett hälsoprojekt som involverar både lärare, 
elever, skolsköterska, kurator och psykolog.

Hulebäcksgymnasiet har tillgång till mycket 
välutrustade laborationssalar och genom studiebesök, 
projektarbeten och utbyten av olika slag får du konti
nuerligt kunskap från näringslivet och världen utanför 
skolan. Att hitta, välja, analysera och bearbeta fakta 

är viktiga och eftertraktade kunskaper på framtidens 
arbetsmarknad och det är något du kommer att ägna 
mycket tid åt. På Natur får du också alla kunskaper 
för att skaffa dig ett vetenskapligt förhållningssätt.  

På Natur får du:

•  Varierad undervisning där vi blandar 
ämnesundervisning som ger kontinuitet 
och djup med ämnesövergripande  
studier som bidrar till en god helhetssyn. 

•  Egen hemvist med skåp, uppehållsrum 
för elever, lärarrum, lärosalar och  
nyrenoverade, välutrustade labora-
tionssalar i nära anslutning till varandra. 

•  Schemalagda studiepass där program-
mets lärare kan ge dig enskild hjälp  
och handledning. 

•  Nära samarbete med vår NA-bibliote-
karie ger dig effektiv hjälp och utvecklar 
din förmåga att söka och bearbeta 
information.

•  Möjlighet att göra ditt gymnasiearbete 
i en riktig forskargrupp på Chalmers/
Göteborgs universitet.

•  Sociala aktiviteter som en inspirerande 
studieresa till Stockholm och  
Naturvetenskapsprogrammets vårfest.

Kontaktperson
Fredrik Olofsson
fredrik.olofsson@harryda.se
031-724 66 44

VARIERAD UNDERVISNING MED 
ELEVEN I FOKUS

PROFIL NATUR

Närheten till lärarna 
och till andra elever 
skapar en härlig 
gemenskap både i 
klassen och på 
programmet.

”

Emili Koseska
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VARIERAD UNDERVISNING MED 
ELEVEN I FOKUS

”Arbetssättet 
är något nytt 
med fokus på 
att väva ihop 
ämnena genom 
ett intressant 
och roligt upp-
lägg.

Bra på Natur Tvär:

•  På Natur Tvär arbetar vi i projektform 
som gör det lätt att se ett samband 
mellan de olika ämnena och ger dig  
en helhetssyn på ditt lärande. 

•  Hemklassrum ger dig en god och nära 
studiemiljö.

•  Vi styr själva över vårt schema vilket ger 
en jämn arbetsbelastning och öppnar 
för många spännande studie besök och 
föreläsare.

 
•  Vi lägger stor vikt vid att bygga relatio-

ner med och mellan elever. Bland höjd-
punkterna är den årliga Nobelfesten 
samt resorna till Ramsvik, Västergötland 
och Stockholm.

 
•  Vi har ett nära samarbete med univer-

sitet och näringsliv i projekten och ett 
mycket varierat arbetssätt. Du får möta 
forskare i skolan och på Chalmers. 

•  På vårt schemalagda studiepass står 
lärarna till ditt förfogande för att  
individuellt hjälpa dig i dina studier.

•  Vi har en egen väl utrustad laborations-
sal där vi kan fokusera på fördjupade 
naturvetenskapliga laborationer.

•  Natur Tvär är ett unikt sätt att studera 
naturvetenskap som vi är ensamma om 
i Sverige.

Kontaktperson
Karin Celander
karin.celander@harryda.se
031-724 66 66Greta Ohldin

På profil Natur Tvär arbetar vi med det 
naturvetenskapliga programmet i projekt- 
form. Varje ämne undervisas för sig av 
behöriga och kompetenta lärare. De ämnen 
vars mål hänger ihop och berör varandra 
läser du samtidigt i väl genomarbetade 
projekt. 

Att målen i de olika ämnena lyfts fram och bearbetas 
samtidigt gör att du som elev får en stor helhetssyn 
i det naturvetenskapliga programmets karaktär och 
du får varje ämne i ett sammanhang. Som elev får du 
även fördelen att ett och samma arbete kan bedömas 
av tre olika lärare i tre olika ämnen, istället för att du 
skriver tre olika arbeten. Att arbeta i projekt betyder 
inte att du har fler grupparbeten än skolans övriga 
program och du kommer alltid att bedömas individuellt. 

Projekten pågår under olika lång tid men omfånget 
ligger normalt på två tre veckor. Undervisningen 
bedrivs på ett varierat sätt och eftersom lärarna arbe
tar tillsammans när de planerar projekten, byggs de 
upp för att lyfta fram bästa möjliga helhetsbild. Målen 
presenteras noga utifrån de olika ämnenas karaktär 
och på så sätt blir helhetssynen tydlig.

Schemat läggs alltid för att passa innehållet i projek
tet. Att vi själva styr schemat gör även att vi återkom
mande kan arbeta med studiebesök och exkursioner 
som gynnar helhetssynen i undervisningen. Schemat 
kommer därför att se olika ut beroende på vilket pro
jekt du läser men start och sluttid är den samma varje 
dag för att du lätt ska kunna planera dina aktiviteter 
utanför skolan.

ARBETSSÄTTETS HELHETSSYN 
GER EN ÖKAD FÖRSTÅELSE

PROFIL NATUR TVÄR

Med egna lokaler och hemklassrum har du som elev 
nära till allt. Dina klasskamrater, de andra årskur
serna och dina lärare finns i samma hemvist och 
bidrar till ett nära samarbete och möjlighet till hjälp. 
Programmets upplägg är även format för att verkligen 
förbereda dig på högre studiers utformning och krav 
på vetenskaplighet.

Vill du läsa ett program som ger bred behörighet 
till fortsatta studier på högskola och universitet och 
samtidigt utvecklas både individuellt och i grupp så är 
Naturvetenskapsprogrammet med profil Natur Tvär 
rätt val för dig.



RUBRIK ZKNSFÖ DFLÖMSÖLD  
AJFÖ AMÖLA ÖAJRPA  OAÅJFOA

SAMHÄLLSPROGRAMMET SKAPAR 
ENGAGEMANG OCH GLÄDJE

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Filosofi 1 50 
Moderna språk  200
Psykologi 1 50

Inriktningar 350-450 p
Samhäll (se nästa uppslag) 
Beteende (se nästa uppslag) 
Media (se nästa uppslag)

Programfördjupning  300-400 p 
(se nästa uppslag)

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

   SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

På samhällsprogrammet får du problematisera, 
analysera och kritiskt granska samhället och 
den tid vi lever i. Du får lära dig att ta ställning 
och att det finns fler än ett sätt att lära sig på.

Samhällsprogrammet ger unika möjligheter för dig som 
har initiativförmåga, många idéer och som i framtiden vill 
plugga vidare på högskola. Programmet förbereder dig 
för högskolestudier inom i första hand det samhällsveten
skapliga området och kan leda till yrken som till exempel 
journalist, jurist, lärare, polis och psykolog. 

På Hulebäcksgymnasiet finns de tre inriktningarna 
Media, Beteende och Samhäll.

På samhällsprogrammet tränas du i att ta stort ansvar 
för dina studier. Elever och lärare planerar, genomför, 
samarbetar och utvärderar arbetet tillsammans, så att 
innehållet följer examensmålen för samhällsvetenskaps
programmet.

Hulebäck har fräscha lokaler och uppdaterad teknik, 
öppna dörrar samt ett tätt samarbete mellan elever och 
lärare vilket skapar roliga och givande studier. 
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Det bästa med 
Samhäll-Beteende är 
att vi får lära oss att 
förstå vår omvärld 
och hur människor 
fungerar.

”
Samhäll Beteende är för dig som vill arbeta 
med och för människor. Du lär dig förstå dig 
själv och andra i många spännande samman-
hang. 

När du läser beteendevetenskap får du lära dig om 
människors utveckling, hur vi påverkas av kulturer, 
normer och värderingar samt hur detta stärker vår 
förståelse av tillvaron.  

Du som läser beteendevetenskap kommer att få en 
ökad förståelse hur människor agerar och reagerar på 
individ, grupp och samhällsnivå. Genom att studera 
fenomen runt omkring oss ur olika perspektiv lär vi oss 
vad det innebär att vara människa. Studier i beteende
vetenskap ger dig också kunskaper om hur man kom
municerar och hur man lär sig på olika sätt. Dessutom 
kommer du som beteendevetare även att utveckla dina 
ledaregenskaper och din förmåga att använda metoder 
som finns inom samhällsvetenskapen.

Många av våra elever väljer beteendeinriktningen för 
att de vill arbeta med människor på olika sätt. Samhäll 
Beteende är en inriktning som ger dig alla de möjlig
heter till eftergymnasiala studier som ett samhällspro
gram ger. Det finns god anledning att tro att många 
elever som läst Samhäll Beteende kommer att arbeta 
som exempelvis polis, socionom, lärare eller psykolog.

Samhäll Beteende på Hulebäck ger dig tre spän
nande år där du får vara med om att utvecklas som 
person i en positiv och kreativ anda. 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1  100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma  
karaktärsämnen
Filosofi 1 50 
Moderna språk  200
Psykologi 1 50

Inriktning
Beteendevetenskap 450 p
Ledarskap och organisation 100 
Kommunikation 100 
Psykologi 2a 50 
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100 

Programfördjupning 300
Obligatoriska fördjupningskurser:
Lärande och utveckling 100
Naturkunskap 2 100

Valbara fördjupningskurser  100 
Du kan välja en av följande hundrapoängskurser: 
Fotografisk bild 1, Film- och TV-produktion, Radio-
produktion, Matematik 3b , Engelska 7, Humanistisk- 
och samhällsvetenskaplig specialicering.

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100 

Kontakt: Ann-Katrin Holmkvist
ann-katrin.holmkvistl@harryda.se
031-724 66 68-724 66 94

FÖRSTÅ DIG SJÄLV OCH ANDRA

 INRIKTNING BETEENDE

Tim Bergström



För dig som har bestämt dig för att läsa 
vidare och vill ha behörighet till många 
utbildningar i framtiden. 

Samhällsvetenskap är det självklara valet för dig som 
gillar samhällsfrågor där människan står i centrum. Vi 
studerar och ifrågasätter vårt samhälle och vår omvärld. 
Varför ser det ut som det gör? Hur kan vi påverka och 
förbättra det samhälle och den värld vi lever i? Utbild
ningen har ett framtidsperspektiv där dina kunskaper 
ger dig tillträde till många olika utbildningar. 

På samhällsvetenskapsinriktningen utvecklar du din 
förmåga att analysera och reflektera. Under hela din 
utbildning finns ett internationellt och historiskt per
spektiv med. Undervisningen syftar till att utveckla ditt 
intresse för samhällsvetenskapliga frågor där ifrågasät
tande av strukturer och makthavare är centralt.

Vi arbetar med olika metoder, tvärvetenskapliga 
arbeten kombineras med enskilda och du får träna ditt 
kritiska tänkande. Du utvecklar verktyg för att förstå 
världen och dig själv. 

Hos oss är din valfrihet viktig. Vi erbjuder dig både 
en bred bas och avancerade spetskunskaper. För att du 
ska bli maximalt förberedd för vidare studier erbjuds 
därför fördjupningskurser i vissa ämnen. Du blir väl 
förberedd för vidare studier i såväl Sverige som utom
lands.

GÖR VÄRLDEN BEGRIPLIGGymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma  
karaktärsämnen
Filosofi 1 50 
Moderna språk  200
Psykologi 1 50

Inriktning
Samhällsvetenskap 450 p
Geografi 1  100 
Historia 2  100 
Religionskunskap 2  50 
Samhällskunskap 2  100

Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning 300
Obligatoriska fördjupningskurser
Politik och hållbar utveckl. 100
Naturkunskap 2 100

Valbara fördjupningskurser  100 
Du kan välja en av följande hundrapoängskurser: 
Fotografisk bild 1, Film- och TV-produktion, Radio-
produktion, Matematik 3b , Engelska 7, Humanistisk- 
och samhällsvetenskaplig specialicering. 

Individuellt val 200
Gymnasiearbete  100

Kontakt: Johan Hultén
johan.hulten@harryda.se
031-724 66 68

Det är intressant 
och meningsfullt 
att lära sig och få 
djupare förståelse 
för hur världen 
funkar.

”

   INRIKTNING SAMHÄLL
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Samhällsvetenskap med tydlig medieprofil, det 
är Samhäll Media. Du får jobba praktiskt med 
text, radio, film och foto samtidigt som du blir 
behörig till högre studier. 

Du blir en medveten mediekonsument och väl rustad för 
informationssamhällets utmaningar, något du har nytta av 
resten av livet. Samhäll Media satsar på bra teknik som alla 
kan behärska, men det viktiga är inte tekniken i sig, utan att 
innehållet sätts i centrum. På programmet får du de verktyg 
du behöver för att nå ut med ditt budskap, vare sig du 
använder dig av text, radio, film eller foto.

– Flera av oss har en bakgrund inom medievärlden. Detta 
har både vi och eleverna nytta av i undervisningen, säger 
läraren Peo Granberg.

Fräscha lokaler, uppdaterad teknik, engagerade lärare 
och intresserade elever bidrar till ett trevligt arbetsklimat. 
I en familjär och trivsam miljö förbereds du för exempelvis 
ett yrkesliv som kritiskt granskande och kreativt skapande 
journalist.

Jag valde Samhäll Media för att jag gillar film och foto. 
Nu har vi fått jobba med olika medieformer och ju mer man 
lär sig desto roligare blir det. Det är också kul att fatta hur 
saker är gjorda ”behind the scenes”, säger Markus Vilhelms
son som går sista året på samhällsprogrammets media
inriktning. 

LUST ATT SKAPA NYHETER Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1  100 
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma  
karaktärsämnen
Filosofi 1 50 
Moderna språk  200
Psykologi 1 50

Inriktning: Medier, information
och kommunikation 350 p
Journalistik, reklam och information 100
Medier, samhälle & kommunikation 100 
Medieproduktion 1  100 
Psykologi 2 50 

Programfördjupning 400 p
Obligatoriska fördjupningskurser:
Digitalt skapande 100
Samhällskunskap 2 100
Naturkunskap 2 100

Valbara fördjupningskurser  100 
Du kan välja en av följande hundrapoängskurser: 
Fotografisk bild 1, Film- och TV-produktion, Radio-
produktion, Matematik 3b , Engelska 7, Humanistisk- 
och samhällsvetenskaplig specialicering. 

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Kontaktperson
Per-Olof Granberg
per-olof.granberg@harryda.se
031-724 66 68

Mediainriktningen 
ger en bra grund 
för att få förstå-
else för hur vi 
blir påverkade av 
olika kommunika-
tionskanaler i 
dagens samhälle.

”

   INRIKTNING MEDIA
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TEKNIKPROGRAMMET SKAPAR 
FRAMTIDENS INGENJÖRER

På Teknikprogrammet får du:

• Välja mellan tre olika inriktningar.

•   Bred behörighet inför fortsatta  
studier på högskolan.

•  Mycket hög valfrihet med många 
kurser att välja bland.

•  Rita egna modeller i CAD och skriva  
ut dem på våra 3D-skrivare.

•  Undervisning av kunniga och engage-
rade lärare med mångårig erfarenhet 
av att utbilda framtida ingenjörer.  

•  Lärarledda studiepass varje vecka där 
du kan få extra stöd och hjälp.

•  Delta i olika aktiviteter som stärker 
sammanhållningen och gemenskapen.

•  En egen hemvist på skolan där du har 
ditt skåp, lektionssalar och närhet till 
dina lärares arbetsrum.

Kontaktperson
Birgitta Fredriksson Evert
birgitta.fredrikssonevert@harryda.se
031-724 66 29

Att Sverige behöver fler ingenjörer är de 
flesta överens om. Du kan bli en av dem! 
Är du intresserad av teknik-, design- eller 
IT-ämnen ska du välja Teknikprogrammet!

Teknikprogrammet är det program som jämte 
Naturvetenskapsprogrammet ger dig bredast  
behörighet för fortsatta studier. 

Här på Hulebäck har vi tre inriktningar: 
Design och produktutveckling, Informations och 
medieteknik samt Teknikvetenskap. Design och 
produktutveckling ger grunderna i design och kon
struktion, Informations och medieteknik erbjuder 
spetskompetens inom ITområdet medan Teknikve
tenskap ger en fördjupning inom teknik, matematik 
och fysik. Samtliga inriktningar kan ge dig möjlig
het att söka till civilingenjörsutbildningar beroende 
på vilka kurser du väljer att läsa. 

Du väljer inriktning först inför årskurs 2, så du 
har gott om tid att fundera över vilken inriktning du 
ska välja.
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 TEKNIKPROGRAMMET

Teknikprogrammet på Hulebäcksgymnasiet 
erbjuder ett stort utbud av kurser att välja mellan. 
Kursutbudet är dessutom sammansatt så att du får 
chans till högsta möjliga meritpoäng, oberoende av 
vilken inriktning du väljer. Du kommer, förutom den 
vanliga undervisningen i de olika ämnena, genomföra 
flera ämnesövergripande projekt där du lär dig att 
arbeta i projektgrupper. Programmet erbjuder även, 
utöver ordinarie undervisning, lärarledda studiepass 
varje vecka som du har möjlighet att gå på för att få 
extra stöd och hjälp.

 Under utbildningen kommer du i kontakt med 
olika företag och vi har ett väl utarbetat samarbete 
med högskolan och Chalmers. Du kommer också att 
fördjupa dig inom den senaste tekniken, till exempel 
inom AI. Om du väljer Teknikprogrammet blir du 
alltså väl förberedd inför högskolestudier och fram
tidens arbetsmarknad som ser mycket ljus ut för både 
datavetare, arkitekter, matematiker och ingenjörer. Vi 
hjälper dig att nå dina mål.
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”Jag valde design 
för att få utlopp 
för min kreativ-
itet. Design är en 
mix mellan estetik 
och teknik vilket 
passar mig perfekt.

TEKNIK, KREATIVITET  
OCH SKAPARGLÄDJE

Alice Sandahl

Vill du jobba som industridesigner, form- 
givare eller med att utveckla nya produkter? 
Eller drömmer du om att bli arkitekt?  
Då är den här inriktningen något för dig!

Du får lära dig grunderna i design och produkt 
utveckling där datorstyrd design och konstruktion 
är de centrala metoderna, men du får även lära dig  
att skissa för hand. 

Arbetssättet i undervisningen är mycket varierat 
och består av föreläsningar, laborationer, estetiskt ska
pande, studiebesök och ämnesövergripande projekt.

Vi ger dig kunskap om hela arbetsprocessen från 
idé till färdig produkt med hållbar utveckling i fokus. 
Framtidens ingenjörer bör tänka på ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. 

Du blir behörig till Arkitekturprogrammet på 
tekniska högskolor och har möjlighet att välja till de 
kurser som gör dig behörig till alla civilingenjörsut
bildningar,  exempelvis Matematik 4 på individuellt 
val och Fysik 2 inom programfördjupningen. Denna 
inriktning ger dig också möjligheten att läsa ett fjärde 
år till gymnasieingenjör med den nationella profilen 
Design och produktutveckling. 

Behovet av arkitekter och ingenjörer i framtiden 
är mycket stort. Därför har du efter fortsatta studier 
goda möjligheter att hitta ett intressant arbete inom 
det området.

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk1-3 300)
 
Programgemensamma ämnen
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1  150 

Inriktning 
Bild och form 1a1 och 1a2 * 50+50
CAD 1 och 2 * 50+50
Design 1 100
Konstruktion 1 100

Programfördjupning  300 

Design 2 100
Biologi 1        100
Bioteknik 100
Digitalt skapande 100
Programmering 1 och 2 100
Matematik 5  100
Fysik 2  100
Engelska 7 100
Språk steg 4 100
Psykologi 1 och Filosofi 1 50+50

Individuellt val                           200 
Gymnasiearbete  100

* Obligatorisk programfördjupning

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
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”Jag valde info-
media för att 
kunna utvecklas 
inom it-branschen. 
I framtiden vill jag 
jobba med spel-
utveckling.

Cyrus Ochola-Ondowa

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk1-3 300)
 
Programgemensamma ämnen
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1  150 

Inriktning 
Datorteknik 1a 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Teknik - specialisering* 100
      
Programfördjupning   300
 
Biologi 1        100
Bioteknik 100
Digitalt skapande 100
Programmering 2 100
CAD 1 och 2 50+50
Matematik 5  100
Fysik 2  100
Engelska 7 100
Språk steg 4 100
Psykologi 1 och Filosofi 1 50+50

Individuellt val                           200 
Gymnasiearbete  100

*Obligatorisk programfördjupning

Ser du en framtid som spelutvecklare,  
webbutvecklare eller IT-strateg? Då skall  
du välja Informations- och medieteknik!

På den här inriktningen läser du de kurser som lägger 
grunden för ovanstående yrken samt till övriga yrken 
inom ITbranschen. 

Eftersom du får en egen dator under hela gymnasie
tiden kommer informationstekniken in i utbildningen 
på ett naturligt sätt. Du blir väl förberedd för vidare 
studier inom IT på högskolan och du har möjlighet att 
välja till de kurser som gör dig behörig till tekniska 
högskolans civilingenjörsutbildningar, exempelvis 
Matematik 4 på individuellt val och Fysik 2 inom 
programfördjupningen.

På programmet har vi skapat egna traditioner där 
vi genomför flera mycket uppskattade aktiviteter för 
att stärka sammanhållningen. Exempelvis arrange
rar infomediaeleverna årligen ett eget LAN dit alla 
teknikelever är välkomna.

Efter studenten kan du välja att läsa ett fjärde år till 
gymnasieingenjör med den nationella profilen Infor
mationsteknik, vilken ger dig goda möjligheter till 
jobb direkt efter avslutad utbildning. Arbetsmarkna
den för programmerare, webbutvecklare och system
vetare ser över lag mycket ljus ut inför framtiden.

LÄR DIG PROGRAMMERA  
OCH UTVECKLA EGNA SPEL

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK
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DET ”RAKA SPÅRET”  
MOT HÖGSKOLAN

Jag valde teknik-
vetenskap efter-
som jag vill bli bra 
förberedd inför 
fortsatta studier 
till civilingenjör.

Axel Björkman

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk1-3 300)
 
Programgemensamma ämnen
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1  150 

Inriktning 
Teknik 2 100
Matematik 4 100
Fysik 2   100
Programmering 1*  100

Programfördjupning  300

Biologi 1        100
Bioteknik 100
Digitalt skapande 100
Programmering 2 100
CAD 1 och 2 50+50
Matematik 5  100
Matematik - specialisering 100
Engelska 7 100
Språk steg 4 100
Psykologi 1 och Filosofi 1 50+50

Individuellt val                           200 
Gymnasiearbete  100

*Obligatorisk programfördjupning

Är du intresserad av matematik och vill  
läsa vidare till civilingenjör? Då är den här 
inriktningen något för dig!

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med 
problemlösning och teknikutveckling. Du blir behö
rig till teknisk högskola oberoende av vilka kurser du 
väljer, och tanken med denna inriktning är just att du 
efter gymnasiet skall läsa vidare på högskolan. 

Du får fördjupa dig inom teknik, matematik och 
fysik vilket gör dig mycket väl förberedd för civilin
genjörsutbildningar samt övriga fortsatta högskole
studier inom teknik och naturvetenskap. På denna 
inriktning kan du dessutom välja till spetskursen 
Matematik specialisering, vilket nästan inga andra 
utbildningar kan erbjuda. Kursen tar upp moment 
som väsentligt underlättar första årets matematikstu
dier på högskolan.

Målet med studierna är att ge dig grunderna till den 
kunskap och kompetens som behövs för att du i fram
tiden skall kunna påverka den tekniska utvecklingen. 
Arbetsmarknaden för civilingenjörer ser mycket ljus ut. 

TEKNIKVETENSKAP
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”På BF har 
man möjlig-
het att välja 
kurser efter 
sitt eget 
intresse. Det 
tycker jag är 
superbra.

Lina Gunnarsson

BARN- OCH FRITID SÄTTER 
MÄNNISKAN I FOKUS
På Barn- och fritidsprogrammet får du lära 
dig att bli en pedagogisk ledare som kan 
stödja och inspirera andra människor. Du 
arbetar med din personliga utveckling och 
löser uppgifter både enskilt och i grupp.

– Vi arbetar för att våra elever ska få lära sig något 
de kan ta med sig och ha nytta av i livet och inte bara 
använda för stunden, säger Maja Persson, lärare på 
programmet.

Genom att varva teori och praktik vill vi skapa 
goda förutsättningar för eleverna att få en helhetssyn 
i utbildningen. Vi erbjuder två olika inriktningar. 

Pedagogisk och social inrikting ger dig en bra 
grund inför såväl framtida yrkesliv som fortsatta 
högskolestudier. På inriktningen Fritid och hälsa 
ligger fokus på yrken inom friskvård, kultur, skola, 
fritids och idrottsföreninga, samt gym och turism. 
Möjliga yrkesutgångar är personal inom idrotts och 
fritidsanläggningar och fritidsassistent. Vi samarbe
tar även med SLS, Svenska Livräddningssällskapet, i 
Göteborg. Med den yrkesutgången kan du arbeta som 
simlärare.

Det är också möjligt att skaffa behörighet till 
fortsatta studier på universitets/högskole eller 
folkhögskolenivå, till bland annat polis, fritidsledare, 
fysioterapeut och idrottslärare på grundskole och 
gymnasienivå.  
   Inriktningen Fritid och hälsa kommer vara kopplat 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk 2 100

Inriktningar 300

Pedagogiskt och socialt arbete 
Socialt arbete 100
Pedagogiskt arbete 200
 
Fritid och hälsa
Fritids- och friskvårdsverks. 200
Fritids- och idrottskunskap 100 
 
Programfördjupning 600
Naturkunskap 2/Naturguidning 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Kontaktperson
Heli Eriksson
heli.eriksson@harryda.se
031-724 66 63

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

till Innebandygymnasiet/NIU (nationell idrottsutbild
ning, se mer sid. 44). 



Bra på Barn- och 
fritidsprogrammet:
 
•   Efter studenten kan du arbeta  

som simlärare, barnskötare eller  
elevassistent. 

•   Det är lätt att välja till de kurser som 
ger dig högskolebehörighet, om du 
till exempel vill söka till polis- eller 
lärarhögskolan. Andra yrken du har 
en bra grund att läsa vidare till är 
fysioterapeut, sjuksköterska och 
socionom.

•  Praktik eller arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) har alla elever på BF.  
Sammanlagt blir det 15 mycket  
lärorika veckor fördelade på tre 
år. Det finns möjlighet att göra sin 
praktik utomlands. 

•  Uppstartsdagar i början på terminen 
med fokus på samarbete gör att vi lär 
känna varandra.

•  Du får läsa kurser som utvecklar  
dig som människa. Du lär dig mycket 
om dig själv och vem du är i både 
personliga och sociala sammanhang.

•  Gemenskapen på skolan och den fina 
skolmiljön med bland annat elevcafé 
ger en god trivsel.
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På Barn- och fritidsprogrammet 
lyfter vi tillsammans



Bra på El- och energi-
programmet:

• Du får utveckla dina entreprenöri-
ella förmågor såsom att ta initiativ 
och ansvar, förmåga att samarbeta 
och att lösa problem. 
 
• Du får möjlighet att påverka och 
utveckla din egen arbetsmiljö och ha 
inflytande över innehållet i de olika 
kurserna. 
 
• Du får många verklighetsnära 
arbetsuppgifter. Du kan t ex få göra 
ritningar, elektriska installationer 
och föreslå ljussättning av olika 
lokaler. Du jobbar praktiskt med 
skoluppgifter i hög grad med hand-
ledning. I takt med din utveckling 
ökar självständigheten och det egna 
ansvaret så att du är förberedd för 
arbetslivet. 
 
• Under det arbetsplatsförlagda 
lärandet som omfattar minst 15 
lärorika veckor gör du praktik på t 
ex ett företag. Du utvecklas person-
ligt och får en yrkesidentitet så att 
du blir anställningsbar. 
 
•  Du gör ditt Gymnasiearbete under 
din arbetsplatsförlagda utbildning 
och kan under din utbildning välja 
till olika kurser såsom Matematik 2 
så att du blir behörig för fortsatta 
studier på högskola och universitet. 
 
• Arbetsmarknaden efter examen 
ser ljus ut och många duktiga elever 
blir anställda redan under sin tid på 
gymnasiet. Lönemässigt ligger man 
i topp om man jämför med andra 
gymnasieutbildningar.

 YRKES-
PROGRAM

OK

VI F
IX

A
R

 H

Ö
GSKOLEBEH

Ö
R

IG
H

ET



37

”Det är roligt 
och utvecklande 
att få planera 
och genomföra 
el -installationer 
på utbildningen. 

Jakob Ekeroth

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
eller 
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100

Inriktning elteknik            500
Elinstallationer 200
Elkraftteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Praktisk ellära  100

Programfördjupning         700
CAD 1 50
CAD 2 50
Belysningsteknik 100
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 1 100
Kommunikationsnät 2 100
Larm-, övervaknings- och 
säkerhetssystem 100
Servicekunskap 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Kontaktperson
Håkan Lindberg
hakan.lindberg@harryda.se
031-724 66 57

Modern elteknik, varierade arbetsområden 
och annorlunda arbetssätt. Det är El- och 
energiprogrammet på Hulebäcksgymnasiet.

På Hulebäcksgymnasiet kan du läsa el och energipro
grammet med inriktning elteknik. Utbildningen ger dig  
både teoretiska och praktiska yrkeskunskaper. 

– I årskurs ett har vi gemensamma arbetspass som 
ger dig nödvändiga baskunskaper om el och energi och 
samtidigt får du prova på olika yrken som finns i bran
schen, säger Håkan Lindberg, lärare på programmet.

Under utbildningen jobbar du i olika undervisnings
former. I flera kurser finns ett stationssystem, som 
innebär att klasserna arbetar i grupper där du går vidare 
till nästa kursdel först när du är klar med den tidigare. 

I tvåan och trean blir undervisningen ännu mer 
varierad med hjälp av arbetsplatsförlagt lärande, APL. 
Du får praktisera på ett företag för att lära dig specifika 
delar av kurserna och få en inblick i hur det är att ingå i 
ett arbetslag.

– Kontakterna man får i arbetslivet under praktiken 
gör att man lättare får jobb efter gymnasiet, säger Mats 
Lindgren, tidigare elev på programmet. Elbranschen 
erbjuder många olika arbetsfält och efter utbildningen 
kan man bland annat arbeta som installationselektriker. 
Arbetsmarknaden efter examen ser ljus ut och löne
mässigt ligger man i topp om man jämför med andra 
gymnasieutbildningar.

DET HANDLAR INTE BARA OM 
SLADDAR PÅ EL- OCH ENERGI

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET



FP
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Bra på Fordonsprogrammet:

•  Vi plockar isär eller demonterar 
bilar i skrotbilsprojektet redan  
i årskurs 1.

•  Ett resestipendium utdelas varje  
år av Toyota.

•  Vi samarbetar med personbils- 
och motorcykelbranschen och 
när liggande verkstäder. På så vis 
berikas våra elevers utbildning. 

•  I gymnasiearbetet kan du till  
exempel lära dig att driva en 
verkstad. 

•  Vi utbildar framtidens tekniker för 
el- och hybridfordon.

•  I kurserna Svenska och Fordonstek-
nik gör vi olika ämnesövergripande 
projekt, för att du ska få en bra 
bredd och fördjupning. 

•  Vi gör sociala aktiviteter till-
sammans som stärker samman-
hållningen, t ex studiebesök.  
Vårterminen brukar avslutas med 
att elever och lärare kör go-kart.
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”Att meka med 
MC eller bil 
på skoltid och 
samtidigt kunna 
få högskole-
behörighet gör 
det värt att gå 
utildningen.

Gustav Klingberg

Vill du arbeta praktiskt med bilar och motor-
cyklar i en uppdaterad fordonsverkstad 
för MC och ATV? Då ska du titta närmare 
på Hulebäcksgymnasiets Fordons- och 
transport program.

Utbildningen är yrkesförberedande och när du tar 
examen efter tre år är du färdig att anställas som 
fordons tekniker. Då har du skaffat dig goda kunskaper 
i framtidens fordonsteknik så som el och hybridteknik 
och är väl förberedd för att arbeta i fordonsbranschen 
med bilar, motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar. 
Efterfrågan på just motorcykeltekniker är hög och 
skolan har mycket bra kontakter och samarbeten med 
MCverkstäderna. 

Som fordonselev gör du praktik 15 veckor ute på före
tag, vilket ger dig erfarenhet och kontakter och på så vis 
får du bra förutsättningar för att få jobb efter examen.

– Att få syssla med bilar och motorer på skoltid är som 
en dröm, säger Kristoffer Lundberg, tidigare elev på 
fordonsprogrammet.

I skolan arbetar du med olika övningsfordon  både 
bilar och motorcyklar. Undervisningen är varierad och 
sker antingen i helklass eller i stationssystem, vilket 
innebär att du arbetar enskilt eller i liten grupp med 
olika studieavsnitt. Du kan välja i vilken ordning du 
vill arbeta med dina stationer och varva det praktiska 
arbetet med teoretiska uppgifter.

Du får också lära dig hur man bemöter kunder, vilket 
efterfrågas av branschen för att kunna bli en personlig 
servicetekniker och bevara livslånga kundrelationer. 

Stämningen på Fordons och transportprogrammet 
är mycket god vilket till stor del beror på att skolan 

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1, eller 100
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik – intro 200

Inriktning Personbil          400
Basteknik 100
Service och underhåll 1 100
Service och underhåll 2 100
Verkstad och elteknik 100

Programfördjupning         800
ATV och motorcykel  200
El- och hybridfordon 1  100
Personbil chassi och bromsar 100
Personbil förbränningsmotorer 100
Personbil kraftöverföring  100
Personbil system och diagnostik 200 

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
under 15 veckor

Kontaktperson
Valon Krasniqi
valon.krasniqi@harryda.se
031-724 66 61 
mobil +46 70 856 90 80

SPÄNNANDE FRAMTID MED NYA
FORDONSPROGRAMMET

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

endast tar in en klass per läsår. Det gör att elever och 
lärare lär känna varandra väl vilket skapar god gemen
skap och sammanhållning. Kort sagt är det en riktigt 
bra utbildning. Välkommen till oss!

Cattleya Rörfeldt Palm
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”

VILL DU ARBETA MED SERVICE 
OCH FÖRSÄLJNING?

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

Nicky Andersson van der Niet

Försäljnings- och serviceprogrammet är 
ett yrkesprogram som leder till en yrkes-
examen. Det vänder sig till dig som vill 
arbeta med handel, försäljning, marknads-
föring och varuhantering.

På programmet tränar du din förmåga att möta 
människor och arbeta serviceinriktat, samt utveckla 
relationen med affärskontakter och medarbetare. Du 
lär dig att söka, analysera och värdera information och 
att ta ansvar, samt handla med omdöme. 

Du får också kunskaper om kundservice, försälj
ning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, 
produkter, branscher, affärsutveckling och ITkompe
tens som branschen efterfrågar.

Efter avslutad utbildning får du en yrkesexamen 
och kan börja jobba direkt, men du kan också välja 
att fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Vill du 
fortsätta på universitet eller högskola kan du under 
utbildningen läsa till kurser som ger dig grundläg
gande högskolebehörighet.

Delar av utbildningen är praktik och kallas arbets
platsförlagt lärande (APL). Den äger rum på en eller 
flera arbetsplatser i minst 15 veckor och är ett viktigt 
inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och 
kontakter som du har nytta av när du söker jobb. Du 
kan även göra delar av din APL i årskurs tre utom
lands.

Programmet förbereder dig för fortsatt lärande i 
arbetslivet eftersom du ofta arbetar i projektform och 
tränar din förmåga att vara aktiv och företagande. 
Tredje året får du exempelvis driva ett eget UFfö

retag, Ung Företagsamhet, vilket ger dig praktisk 
erfarenhet av entreprenörskap. 

Försäljnings och serviceprogrammets kurser och 
arbetssätt genomsyras av hållbar utveckling inom 
handel, och för att undvika arbetsskador och främja 
en god fysisk, psykisk och social hälsa läggs också stor 
vikt vid arbetsmiljöfrågor.

I slutet av utbildningen gör du ett gymnasiearbete 
inom din valda yrkesutgång. Då får du möjlighet att 
visa att du att du har de kunskaper som behövs för att 
jobba med försäljning och service.

Det är perfekt 
att få kombinera 
praktik, APL, 
med skolarbetet.

Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller 100
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
kurser 900 p
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Handel och hållbarutveckling 100
Praktisk marknadsföring 1 100     
Information & kommunikation1 100
Inköp 1 100
  
Programfördjupning 700
Svenska 2 eller 
Svenska 2 som andraspråk 100
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och 
företagande 100
Valbara kurser beroende på
yrkesutgång*

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

* Exempelvis Administration 1, Personlig 
försäljning 2, Praktisk marknadsföring 2, 
Information och kommunikation 2, 
Receptions- och konferensservice, Logistik 1, 
Transport och spedition. 
Se mer på www.hulebacksgymnasiet.se

Kontaktperson
Christina Sandström
christina.sandstrom@harryda.se
031-724 66 43



Bra på Försäljnings- och servicepro-
grammet:

•  Du får jobba i ämnesövergripande projekt/
tema, med eget ansvar och med handled-
ning av lärare. Exempel på projekt är: Min 
butik, Vägar till arbete och Produkten.  

• APL – Arbetsplatsförlagt lärande  
(praktik) har du i årskurs två och tre. 
 
•  Programmet är yrkesförberedande.  

Du har även möjlighet inom ramen för 
programmet att välja kurser som ger 
grundläggande högskolebehörighet  
t ex Matematik 2a och Engelska 6.

Mer om programmet

•  Du lär dig om entreprenörskap och  
företagande.

 
•  Du lär dig marknadsföring, försäljning, 

ekonomi, administration och får IT-kun-
skaper.

 
•  Du kan göra utlandspraktik i årskurs tre 

genom vårt Erasmusprojekt.

•  Du lär dig att starta och driva företag 
under ett år i samarbete med Ung Före-
tagsamhet, UF.

Exempel på yrkesutgångar efter för-
säljnings- och serviceprogrammet:
• Butikssäljare
• Företagssäljare
• Servicerådgivare
• Lagerarbetare/lageroperatör
• Administratör
• Marknadskommunikatör

 YRKES-
PROGRAM
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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN – 
FLERA SÄTT ATT HAMNA RÄTT
Introduktionsprogrammen (IM) är till för 
dig som inte har de betyg som krävs för att 
komma in på ett nationellt program. 

Vi hjälper dig att komplettera betygen eller hitta en 
väg ut i arbetslivet som inte går via gymnasiet.  

Gemensamt för de flesta elever som läser IM på 
Hulebäcksgymnasiet är att de saknar tillräckliga 
betyg för att komma in på gymnasiets nationella 
program. I övrigt är skillnaderna stora. Det finns 
många anledningar till att betygen inte räcker till 
men det går alltid att komma vidare ändå.

Studieformerna på IM skiljer sig åt från traditionella 
studier och Hulebäcks introduktionsprogram har en 
stor bredd och erbjuder:

• Studier i små grupper och anpassad undervisning 
efter elevens enskilda behov. Det skapar en lugn 
studiemiljö och gör att det finns personal som har 
gott om tid med eleverna. 

• Varje elev får en individuell studieplan som revide
ras efter behov. Vi erbjuder både grundskoleämnen 

och gymnasiekurser beroende på vad man som elev 
behöver läsa in. En del elever har skolämnen fem dagar 
i veckan och andra elever läser skolämnen delar av 
veckan och har andra aktiviteter vissa dagar.

• Praktik är en viktig del på IM och många elever 
praktiserar några dagar i veckan.

• Nyanlända elever har fokus på att lära sig svenska 
språket men läser även andra ämnen för att så snabbt 
som möjligt bli behöriga att söka andra utbildningar 
eller komma i arbete.

• Växtkraft är en verksamhet där syftet är att elever 
ska få större självförtroende och bättre självkänsla. 
Egenskaper som är mycket viktiga när man går vidare 
i livet.

Många av eleverna på IM går vidare till ett nationellt 
program och fortsätter studera på gymnasiet. Några 
elever söker sig till andra utbildningar som vi erbjuder. 
Andra får vidareutbildning på sin arbetsplats eller går 
direkt ut i arbetslivet.

IM  
introduktions-
programmen

Kontaktperson
Thomas Svensson
thomas.svensson@harryda.se
031-724 66 31

Hulebäcksgymnasiet anordnar
tre introduktionsprogram:

• Yrkesintroduktion

• Individuellt alternativ

• Språkintroduktion
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Niklas Berg

Yrkesintroduktion:
Syftet med yrkesintroduktionsutbildningen är att 
eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör 
det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarkna
den eller som leder till studier på ett yrkesprogram. 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder en individuellt utformad 
yrkesintroduktion samt en gruppbaserad yrkesintroduk
tion, inriktad mot lager och logistik. Utbildningarna 
innehåller mycket praktik eller APL på arbetsplatser.

Individuellt alternativ:
Syftet är att eleverna ska gå vidare till ett nationellt 
program, yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning 
eller börja arbeta. Fokus ligger på att läsa upp betyg 
samt motivationshöjande insatser som Växtkraft, prak
tik m.m.

Språkintroduktion:
Syftet är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 
tyngdpunkt på det svenska språket, vilket gör det möj
ligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till
annan utbildning. 

För att orka koncentrera sig en hel skolvecka kan man 
välja att kombinera studierna med Växtkraft två dagar i 
veckan. Växtkraft är en motivationshöjande verksamhet 
som genom praktiskt arbete utvecklar elevens person
liga och sociala färdigheter samt stärker elevens själv
förtroende och självkänsla. Eleven förbereds också för 
kommande studier, yrkesliv och vuxenliv. En växtkraft
grupp består av sju elever och två pedagoger.

IM - TRE OLIKA UTBILDNINGAR

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Jag tycker det är 
bra att man på IM 
kan få en individ uell 
plan med praktik.

”

Vad händer efter IM?
 
Elever som går på, eller nyligen lämnat 
IM, gör bland annat följande:

• Utbildar sig till maskinförare

• Läser på Barn- och fritids-
  programmet

• Jobbar i matvaruaffär

• Läser in grundskolebetyg

• Jobbar i byggbranschen

• Läser på folkhögskola

• Jobbar som bilmekaniker

• Läser på Samhällsprogrammet

• Jobbar i servicebutik

• Jobbar som budbilschaufför

• Läser på Handelsprogrammet

• Jobbar som truckförare

• Läser på El- och energiprogrammet

• Jobbar på lager

• Jobbar som anläggare

• Läser vård- och omsorgs-
  programmet

• Hovslagarlärling

• Läser på Naturvetenskapliga 
  programmet

• Utbildar sig till hundinstruktör
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Minni Björsander

”NIU på Hulebäcks-
gymnasiet är en bra 
möjlighet för mig att 
utveckla min inne-
bandy. Här lär man 
känna och inspireras 
av andra elever med 
samma intresse.

På Hulebäcksgymnasiet utvecklar vi dig till en 
bra innebandyspelare, med sikte på nationell elit. 
Skolan är certifierad och driver nationell idrotts-
utbildning, NIU*, med inriktning innebandy. Du 
kan läsa Samhäll-, Natur-, Ekonomi- eller Barn- 
& fritidsprogrammet i kombination med inne-
bandyträningen.

Utbildningen är bred och omfattar såväl teori som praktik. 
Träningen sker i nybyggda Wallenstam Arena som ligger 
500 meter från skolan. Arenan har både en Ahall med 1600 
sittplatser och en Bhall och ger därmed unika tränings
möjligheter för innebandy. Inom ramen för NIUundervis
ningen finns även teorisalar och skolgym. 

Du läser Idrottsspecialisering 13 och Tränings och täv
lingslära 1. Totalt får du 400 poäng innebandy i kurser som 
ersätter ditt individuella val och programfördjupningskurser.  

På skolan har många superligaspelare fostrats genom 
åren och det finns en tydlig inriktning mot nationell elit. 
NIUutbildningen ger dig en allsidig träning och fokus 
ligger på utveckling som kanske inte hinns med i ditt 
klubblag. Kost, träningslära, fysträning, tester, taktik, före
läsningar och skadekurser är moment som varvas med ren 
innebandyträning. 

 Hos oss får du de verktyg som krävs för elitinnebandy, 
säger Peter Olsson, som är utbildningsansvarig. 

Hulebäcksgymnasiet samarbetar med elitklubben Pixbo 
Wallenstam och rehabcenter IFKkliniken, vilka erbjuder 
gästföreläsare, matchbesök på SSLmatcher samt gratis 
rådgivning och rehabbesök vid skador. 

KOMBINERA STUDIERNA MED
UTVECKLANDE INNEBANDY

*Nationella idrottsutbildningar (NIU) startade 
hösten 2011 för gymnasieungdomar. För att 
bedriva NIU-verksamhet krävs tillstånd från 
Skolverket och en certifiering från Svenska 
innebandyförbundet. 
 
OBS! 
Ansökan sker centralt till
Svenska innebandyförbundet: 
www.innebandy.se  
senast den 1/12, 2021

Innebandy kan kombineras med: 
• Naturvetenskapliga programmet 
  (ej Tvär) 
• Ekonomiprogrammet 
   med inriktning Internationell
• Samhällsvetenskapligt program 
   med inriktining Beteende
• Barn- och fritidsprogrammet 
   med inriktning Fritid och hälsa 
Innebandyträning ersätter då det individu-
ella valet och vissa programfördjupnings-
kurser med följande kurser:

Specialidrott/Innebandy       400 p
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100 
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100

Kontaktpersoner 
Huvudinstruktör
Peter Olsson
tel. 0732-80 25 85
peter.olsson@harryda.se 

Studie- och yrkesvägledare
Mona Renkel  
031- 724 66 16
mona.renkel@harryda.se

INNEBANDY





Vi är noga med att uppmärksamma 
årliga högtider eftersom våra  
traditioner skapar gemenskap.  

Skolans luciatåg brukar vara något allde
les extra. Hela skolan släcks ner och sedan 
kommer eleverna i kören skridande med sina 
ljus och fyller hela rummet med sin sång. 

Vårtalet hålls av elever som gått retorik 
kursen och skolans kör står för sången. 
Självklart skriker vi in våren med ett  
gemensamt vårskrik också! 

Estetprogrammets jul och sommarav
slutningar förgyller skolan och ramar in 
året på ett fint sätt. Dessa traditioner skapar 
sammanhållning på skolan och gör Hulebäck 
trevligt och mysigt. 

TRADITIONER 
SKAPAR 
SAMHÖRIGHET
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FILMFESTIVAL
Med inbjudna gäster samt ”glitter och glamour” uppmärksammas de filmer 
som gjorts under året på skolan. Varje år arrangeras Hulebäcksgymnasiets 
egen filmfestival. Kategorier som dokumentär, kort och dramafilm är några 
som återkommer varje år. En jury bestående av lärare och elever samt inbjudna 
experter väljer ut en pristagare för varje kategori. Naturligtvis får även publi
ken ge sin röst, då på den bästa filmaffischen.

LIVSÅSKÅDNINGSDAG
Varje höst arrangerar skolans religionslärare en religions och livsåskådnings
dag. Då bjuds representanter från många olika trosuppfattningar in till en 
heldag med eleverna på Hulebäck där de olika religionerna och trosuppfatt
ningarna presenteras. Det är ett bra tillfälle för många elever att verkligen få 
diskutera livsåskådningsfrågor med de olika samfunden.

EVENEMANG HELA ÅRET 
Det Estetiska programmet, med sina fem inriktningar, har fullt upp hela året 
med utställningar, konserter och föreställningar både i och utanför skolan. På 
hösten är det bland annat Luciatåg, Sjungande julgran och Julkonsert, och på 
våren är det slutproduktioner och examensutställningar i tre veckor på Kultur
huset. Det är bra tillfällen för föräldrar, allmänhet och andra att komma och 
uppleva såväl nyskriven samtidskultur som gamla klassiker.

Även om du inte går på estetiskt program kan du göra ett individuellt val och 
välja att läsa exempelvis musikproduktion, ensemblespel eller musikal. Vi har 
under årens lopp satt upp flera olika musikaler, bland annat Grease som bilden 
intill är hämtad ifrån. Skolan har även en orkester som är öppen för alla elever.

ELEVKÅRENS AKTIVITETER
Skolans elevkår är en fristående elevförening som under året fixar flera  
spännande aktiviteter och gör Hulebäck till en elevaktiv skola. Det kan  
vara allt från skidresor, godisregn, pannkaksätartävlingar och valvakor till 
studentfest och försäljning av studentmössor. De är också aktiva i skolans 
Huleråd och samarbetar med skolledningen i många frågor. Elevkårens maskot 
är Hulehajen och den kan man ibland se vandra omkring på skolan. 

ARBETSLIVSDAG
I samarbete med Härryda kommun anordnar vi en dag då våra elever i årskurs 
två får träffa företag och branschföreträdare för att få en djupare kunskap om 
yrkesliv och yrkesmöjligheter. Fackliga organisationer och kommunens olika 
sektorer presenterar sig för eleverna och våra studie och yrkesvägledare visar 
vilka yrken som kommer att vara attraktiva i framtiden, allt för att våra elever 
ska vara väl förberedda för livet efter gymnasiet.
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VIKTIGA DATUM OM DU VILL VETA MER:

hulebacksgymnasiet.se

• v. 43 Digital gymnasiemässa 26 - 28 oktober. Besök vår monter på nätet och ställ dina frågor. 

• v. 48 Hulekvällar : Välkomna att besöka skolan på en informationskväll och få informa tion om 

våra olika program. OBS! Föranmälan krävs.

• v. 2 Öppet hus lördagen den 15 januari klockan 10 -14 för alla som är intresserade.

• Håll dig uppdaterad med vad som händer på skolan genom att gå in på vår hemsida, Instagram 

och Facebook. 



ALLA VÄGAR BÄR TILL HULEBÄCK
För att studierna ska fungera är det viktigt med bra transporter till och från gymnasiet. Förutom den egna busshållplatsen, med 
förbindelser till hela Göteborgsregionen, ligger här även Mölnlycke tågstation med bra förbindelser mellan Göteborg och Borås. 
Det är med andra ord lätt att ta sig till Hulebäcksgymnasiet!

Mölndal

Hulebäck

Göteborg

Partille

Bollebygd

Härryda

Mölnlycke

16-48 minuter

1-27 minuter

18-32 minuter

16-34 minuter

28 minuter

Kungälv
60 minuter

Kungsbacka
37 minuter

Så tar du dig hit:
Från Mölnlycke: 0-10 minuter 
Från Pixbo: 10 minuter gå eller åk med buss 751.
Från Landvetter C: 12 minuter med buss 611.
Från Göteborg Korsvägen: 16 minuter med X4.
Från Mölndal station: 16 minuter med LILA Express.
Från Hindås: 17 minuter med Västtåg eller  
41 minuter med buss 611.

Från Öjersjö C: 18 minuter med buss 516.
Från Göteborg Heden: 20 minuter med X4. 
Från Rävlanda C: 21 minuter med Västtåg eller 50 
minuter med buss 611.
Från Härryda C: 27 minuter med buss 611.
Från Bollebygd: 28 minuter med Västtåg.
Från Partille C: 32 minuter med buss 516.
Från Kållered: 34 minuter med tåg + LILA Express.

Från Kungsbacka C: 37 minuter med pendeltåg och 
byte i Mölndal till LILA Express.
Från Frölunda torg: 38 minuter med LILA Express.
Från Askim: 43 minuter med X2 byte vid Radiotorget 
till LILA Express.
Från Angered C: 48 minuter med spårvagn 4/9/8 och 
byte till X4.
Från Kungälv: 60 minuter med X4
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Avslutningsvis vill vi att din examensdag  
blir riktigt bra. Därför har vi varje år en 
hejdundrande studentlunch innan student-
mössorna flyger i luften och du springer ut 
till väntande släkt och vänner.

Under lunchen bjuds du på mat och dryck, samt hög
klassig underhållning av sällan skådat slag. Tyvärr har 
corona pandemin satt käppar i hjulet för vårt traditio
nella firande, men vi har trots det lyckats genomföra 
corona säkra studentutspring de senaste två åren. 

I samband med studentavslutningen delar vi även ut 
olika stipendier och andra hedersbetygelser till några 
utvalda lyckliga elever. 

Studentavslutningen med lunch, underhållning och 
utspring är en tradition som många elever som tagit 
studenten på Hulebäck tänker tillbaka på och minns 
med glädje. Vi lovar dig ett minne för livet.

EN RIKTIGT MAXAD STUDENTEXAMEN!
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EN RIKTIGT MAXAD STUDENTEXAMEN!

Fyra kuratorer och två skolpsykologer finns 
på skolan som hjälper dig om du behöver 
prata med någon om din studiesituation 
eller om personliga saker.

Skolrestaurang med lagad mat  
varje dag, vegetariska alternativ och 
salladsbuffé.

Två stora idrottshallar, utomhusplan, 
motionsslingor, volleybollplan, gräsytor 
för brännboll och annan idrott. Gym, 
pingismöjligheter och badplats i närheten.

BLI EN HULEBÄCKARE, DU OCKSÅ!

Skolcafé som ger dig subventionerade 
priser på frukost och annat.  
Ett hälsocafé i trivsam miljö. 

Studiehjälp med fem specialpedagoger, 
mattestuga, skriv- och läsverksamhet 
och riktat stöd.

Expeditionen där våra tre anställda hjälper 
dig med kursval, kontakter, busskort och 
mycket mer. Vaktmästeri med två vaktmästare som hjälper 

dig med skåp, lås, borttappade saker och annat 
material. Vi har även fastighetsskötare som 
ansvarar för en god skolmiljö utomhus.

Städpersonal som dagligen gör 
det fint för oss alla på skolan 
med ökad trivsel och bra 
arbetsmiljö.

190 populära behöriga lärare som 
arbetar i arbetslag, och sätter eleven  
i fokus.

Tre studie- och yrkesvägledare som  
hjälper dig med dina studieplaner, 
frågor om framtiden och om kursers 
olika meritpoäng.

Fyra skolsköterskor som har öppen mottagning 
varje dag, samt tillgång till skolläkare och  
skolpsykolog.

Du får en egen dator när du  
börjar på Hulebäck. Den blir  
ditt arbetsredskap som du får  
låna under dina år hos oss.

Stort bibliotek med tre  
gymnasiebibliotekarier som guidar dig 
i informationssökning och källkritik.

Dans-, teater- och bildsalar.  
Musikstudios och laborationssalar 
av högsta klass.
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Hulebäcksgymnasiet 
435 80 Mölnlycke 
www.hulebacksgymnasiet.se
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