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Välkommen till oss!
En lugn och dynamisk kunskapsmiljö med massor av engagemang och en riktigt skön atmosfär.
Det är Hvilan!

bokstavligt är vi en grön gymnasie-

Vi har en unik grön profil som lockar

hållbarhet där vi värnar om en lugn

elever f rån hela landet och som
märks i allt vi gör; f rån miljötänket,
den goda maten – till våra utbildningar.
Hos oss kan du välja mellan
studie- eller yrkesförberedande program och vi
f inns numera på tre platser
i landet; skånska Kabbarp, Lund
och i Stockholm.

den hållbara miljön, med närproducerad mat (i Kabbarp är den till
och med egenodlad!) samt social
studiemiljö i f ina lokaler och stimulerande kontakter utanför skolan.
Vi vilar tryggt i vårt gröna arv och
har ett dynamiskt utbyte med
dagens samhälle. Vi har bra
samarbete med olika branscher och alla våra elever
erbjuds att starta UF-företag
under gymnasietiden oavsett
program. Vi uppmuntrar entreprenörskap och när du tar studenten

alltid lite extra på lärandemiljön.

på Hvilan har du redan ett värde-

På Hvilan är stämningen familjär.

fullt nätverk och referenser för

Klasskamrater, lärare och skolledning

f ramtiden.

f inns alltid nära och på skolan f inns

Det är sådant som skiljer oss f rån

påverka. Vi kallar det Hvlan-andan.
Samtidigt har vi nära till större
sammanhang; såsom yrkeslivet

DEN MINDRE
SKOLAN MED STOR
GEMENSKAP!

skola. Detta märks bland annat i

Våra skolor är mindre och vi satsar

det utrymme för dig att växa och

och högre studier där vi ofta hittar
gästföreläsare, praktikplatser eller
handledare till gymnasiearbetet.

HVIL A N GYM NA SIUM

HVILAN GYMNASIUM

andra skolor - och som är en del i
vår vision om en hållbar gymnasietid där du kan växa.
Hösten 2021 planerar vi att öppna
i Uppsala, Norrköping, Örebro och
Borås. Läser mer på sida 34

Hvilan är en anrik skola och vi har
över 150 års erfarenhet av utbildning. Alla våra skolor drivs av den
ideella och icke vinstdrivande
organisationen Gröna näringens
riksorganisation, GRO, så även rent

@HVIL AN GYMNASIUM
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UNG FÖRETAG SAMHE T

Delta i vårt eget Draknäste
och få coachning och
stöttning av entreprenörer
f rån olika branscher!

Starta och driv
ditt eget företag!
Företagsamhet och grönt entreprenörskap är två viktiga delar i
dina studier och där du kommer
växa i din kreativitet och skapa
något eget.
Under ett av dina tre år får du möjlighet att starta eget företag, genom
Ung Företagsamhet, och förverkliga
en affärsidé f rån tanke till färdig
produkt.
Fokus ligger på din individuella
utveckling, vilket innebär att du får

om hållbart företagande och grönt
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12

Natur vetenskap och samhälle

stolta över.
ställer du ut ditt företag på skolans

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Natur vetenskap

entreprenörskap, något vi är extra
Som en del av Ung Företagsamhet
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Hvilan Stockholm ligger på universitetsområdet i Frescati Hage,
fyra tunnelbanestopp med den röda linjen f rån T-centralen,
med helrenoverad huvudbyggnad f rån 1897, högt i tak och
fantastisk utsikt över Hagaparken och Brunnsviken. Våra elever
här uppskattar både de gröna omgivningarna, moderna labb salar, närheten till det intilliggande universitet – och inte minst
atmosfären. Som en av dem uttr ycker det:
– Att ta studenten i den här miljön, wow!

NA

SA

STUD IEFÖR B ER EDA ND E SKOLOR – STO CK HO L M

STO C K H O L M

EK

EGNA LOKALER OCH LABB

PROGRAMMEN

I skolans lokaler inr yms såväl egna

Välj mellan efter traktade inrikt-

laborationssalar som bibliotek ,

ningar inom programmen natur-

lugna studiey tor, grupprum och

vetenskap, samhällsvetenskap

föreläsningssalar. Promenad-

och ekonomi.

avstånd genom når du T-banan.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Våra studieförberedande program
ger dig högskolebehörigheten som
förbereder dig för vidare studier på
universitet och högskolor.

INTRESSERAD AV AT T
BÖRJA HOS OSS?
Passa på att besöka oss på ett
öppet hus eller ”elev för en dag”,
och skaffa dig en uppfattning om
hur det är att studera hos oss!
Anmäl ditt intresse så bokar vi
en dag som passar:
info@hvilanutbildning.se

STOCKHOLM
FRESCATI HAG VÄG 24 , 1 1 4 1 9 STO C K H O L M

VÅRA LÄRARE
På skolan kommer du mötas av
engagerade och duktiga behöriga/
legitimerade lärare som med sin
erfarenhet och kunskap kommer

ÖPPET HUS *
5/ 12 kl. 12:00 - 14:00
28/ 1 kl. 17:00 - 19:00
15/4 kl. 17:30 - 19:00

förbereda dig inför vidare studier

* Med reservation för eventuella

och arbetslivet.

förändringar. Håll utkik på vår hemsida!
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Skolan i Lund har mycket charm och ligger på historisk mark mitt
i stans myllrande studentliv, ett stenkast f rån Lund C och nära till
universitetet. De nyrenoverade lokalerna är inrymda i kulturminnesmärkta Ribbingska, f rån tidigt 1900-tal – idag undervisningslokaler
i tre plan. Maten som serveras lagas på skolan i Kabbarp där den
mesta av maten även odlas. Kommer du långväga f inns det möjlighet att bo på internatet på vår skola i Kabbarp. Bussen går unge fär var 15:e minut till Lund!

NA

SA

STUD IEFÖR B ER EDA ND E SKOLOR – LU ND

LU N D

EK

EGNA LOKALER OCH LABB

PROGRAMMEN

I skolans lokaler inr yms såväl eget

Välj mellan efter traktade inrikt-

bibliotek som lugna studiey tor,

ningar inom programmen natur-

grupprum och föreläsningssalar.

vetenskap, samhällsvetenskap

Laborationerna sker i Kemicentrums

och ekonomi.

lokaler på Lunds universitet.

Våra studieförberedande program

INTRESSERAD AV AT T
BÖRJA HOS OSS?

ger dig högskolebehörigheten som

Passa på att besöka oss på ett

förbereder dig för vidare studier på

öppet hus eller ”elev för en dag”,

universitet och högskolor.

och skaffa dig en uppfattning om

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

hur det är att studera hos oss!
Anmäl ditt intresse så bokar vi
en dag som passar:
info@hvilanutbildning.se

LUND

KARL XII GATAN 5 , 220 22 LUN D

VÅRA LÄRARE
På skolan kommer du mötas av
engagerade och duktiga behöriga/
legitimerade lärare som med sin
erfarenhet och kunskap kommer
förbereda dig inför vidare studier
och arbetslivet.

ÖPPET HUS *
7/ 11 kl. 12:00 - 14:00
14 / 1 kl. 17:00 - 19:00
22 /4 kl. 17:30 - 19:00
* Med reservation för eventuella
förändringar. Håll utkik på vår hemsida!
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Gymnasiegemensamma ämnen

1150

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

N ATU RVETEN S KAP
På Hvilan får du läsa ett klassiskt natur vetenskapsprogram som

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att laborera, göra

Svenska 3

100

exkursioner och studiebesök till intressanta och lärorika platser.

Programgemensamma ämnen

450

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktning: Naturvetenskap

400

öppnar de flesta dörrar till vidare studier.

Du undervisas av engagerade och professionella lärare som använder
skolans resurser för att ge dig den bästa utbildningen, och därmed
de bästa förutsättningarna för dina f ramtida studieval.

Våra inriktningar

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

NATURVETENSKAP

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE

Matematik 4

100

Inriktningen ger dig en bred utbild-

En tvär vetenskaplig inriktning och

Programfördjupning

200

ning inom natur vetenskap och är

perfekt för dig som är intresserad av

Entreprenörskap och företagande

100

ett av de populäraste valen på våra

de natur vetenskapliga ämnena sam-

Bioteknik

100

skolor. Du utvecklar ett natur veten-

tidigt som du for tfarande läser sam-

skapligt förhållningssätt, logiska reso -

hällsvetenskapliga kurser. Du får en

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

300

nemang, problemlösning och kritiskt

kombination av det naturvetenskapliga

Biologi 2

100

tänkande. Inriktningen förbereder dig

biologiska perspektivet och studier av

Geografi 1

100

väl för högskole- och universitetsutbild-

människan som en social och kulturell

Samhällskunskap 2

100

ningar inom det natur vetenskapliga

varelse. Inriktningen ger dig goda

Programfördjupning

300

och tekniska området.

möjligheter för fortsatta studier inom

Hållbart samhällsbyggande

100

Entreprenörskap och företagande

100

Bioteknik

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

NATUR VETENSKA PSPR OG R A M M ET

POÄNGPL AN

ett brett område.
STO C K H O L M

LU N D

N O R R KÖ PI N G *

Ö R EB R O *

U PPS A L A*

STO C K H O L M

LU N D

B O R Å S*

* Planerad star t hösten 2021
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Gymnasiegemensamma ämnen

1150

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

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma ämnen

300

Filosofi

50

Psykologi 1

50

Moderna språk

200

Inriktning: Beteendevetenskap

450

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Sociologi

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning

300

Journalistik, reklam och information 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Inriktning: Samhällsvetenskap

450

Geografi 1
Historia 2a

SAMHÄL LSVE TE NSKAP
På samhällsvetenskapsprogrammet får du bland annat lära dig
att analysera och förstå sammanhangen i det som händer just nu.
Det som hände i Sverige och i världen igår, blir aktuella ämnen i
ditt klassrum idag! Du får lära dig att kommunicera, diskutera och
reflektera över f rågor som demokrati, kommunikation, etik, miljö,
genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.
Programmet har en svårslagen bredd när det gäller att kvalif icera
och förbereda dig för vidare studier på universitet och högskola.

Våra inriktningar
BETEENDEVETENSKAP

SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningen beteendevetenskap läg-

På inriktningen samhällsvetenskap

ger tonvikten på människors utveck-

får du djupare förståelse för hur sam-

ling och samspel i olika sammanhang.

hället är uppbyggt och fungerar och

Du får värdefulla och spännande in-

hur det har utvecklats över tid. Du

sikter i hur vi människor ofta fungerar

får kunskap om människors livsvillkor

100

och agerar både som självständiga

både ur ett historiskt perspektiv och i

100

individer och i samspel med andra.

nutiden. Du utvecklar din förmåga att

Religionskunskap 2

50

Du får kunskaper om kommunikation,

tillämpa vetenskapliga metoder och

Samhällskunskap 2

100

lärande och ledarskap. Är du allmänt

lär dig att debattera och analysera

Samhällskunskap 3

100

intresserad av relationer och mänsk-

samhällsf rågor och politik utif rån ett

ligt beteende kommer du att upp -

källkritiskt och reflekterande förhåll-

skatta studierna i beteendevetenskap.

ningssätt.

Programfördjupning

300

Hållbart samhällsbyggande

100

Entreprenörskap och företagande

100

Internationella relationer

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

SA M HÄ LLSVETENSKA PSPR OG R A MME T

POÄNGPL AN

STO C K H O L M

LU N D

N O R R KÖ PI N G *

Ö R EB R O *

U PPS A L A*
B O R Å S*

STO C K H O L M

LU N D

U PP S A L A*

Ö R EB R O *

* Planerad star t hösten 2021
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EKONOM IPR OGR A M M ET

POÄNGPL AN
Gymnasiegemensamma ämnen

1250

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

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma ämnen

350

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Moderna språk

100

Inriktning: Ekonomi

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupning

300

Marknadsföring

100

Ledarskap och organisation

100

Redovisning 1

100

Inriktning: Juridik

300

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Programfördjupning

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Retorik

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

EKON OM I
Det behövs all tid duktiga ekonomer, både i offentl ig verksamhet
och på privata företag.
På ekonomiprogrammet får du lära dig om de ekonomiska och
juridiska förhållandena i samhället, om inhemsk handel och internationell t företagande. Du lär dig hur samhällets resurser används
på bästa sätt, hur man star tar och driver ett företag och hur
Sveriges juridik påverkar företag och privatpersoner. Oavsett
vilken inriktning du väljer läser du ämnen som företagsekonomi,
privatjuridik och psykologi. Programmet ger dig en bra grund för
vidare utbildning på ekonomihögskolor och universitet .

Våra inriktningar
EKONOMI

JURIDIK

Inriktningen ekonomi ger dig fördjupade kunskaper i företagandets
villkor. Du lär dig marknadsföring och
hur man marknadsför varor och tjänster,
hur ett företag redovisar sin ekonomi
och hur företagande fungerar ur ett

I inriktningen juridik får du kunskaper
om rättsväsendets betydelse i ett
demokratiskt samhälle och hur det
påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och
bedöma juridiska problem med hjälp
juridiska metoder och rättskällor.

internationellt perspektiv.

STO C K H O L M

LU N D

N O R R KÖ PI N G *

Ö R EB R O *

U PPS A L A*

STO C K H O L M

LU N D

U PP S A L A*

B O R Å S*

* Planerad star t hösten 2021
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I Kabbarp, mellan Lund och Malmö, ligger vår traditionsrika skola
f rån 1868 i en genuint grön studiemiljö med odlingar, växthus och
trädgårdar in på husknuten. Här kan du bo på vårt hemtrevliga
internat och bland annat plugga till trädgårdsmästare, anläggare,
kock och florist – nytt för hösten 2021 är program med inriktning
djur! Vi har även ett antal unika utbildningar, exempelvis inriktningen mot odling och gastronomi som tagits f ram tillsammans med
TV-kocken Tareq Taylor. Vilket program du än väljer så möts du av
kunniga och engagerade lärare.

NB

BA

RL

HV

INTERNAT

PROGRAMMEN

Här bor du i nyrenoverade rum.

Välj mellan branschnära program

Frukost, lunch, kvällsmat och

inom naturbruk , restaurang- och

kvällsf ika ingår, samt tillgång till

livsmedel, hantverk och bygg och

faciliteter som brasrum, musikrum

anläggning.

och gym dygnet runt. Tillsammans
med personalen på internatet
anordnas aktiviteter efter skoltid.
Internatet har plats för ca 75 elever.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Introduktionsprogram
Vi erbjuder möjligheten att läsa
yrkesintroduktion, programinriktat
val och språkintroduktion.

För dig som vill f inns det möjlighet

INTRESSERAD AV AT T
BÖRJA HOS OSS?

att välja till högskolebehörigheten

Passa på att besöka oss på ett

som förbereder dig för vidare studier
på universitet och högskolor.

YR KESFÖR B ER EDA ND E SKOL A – KABBAR P

KAB B ARP

öppet hus eller ”elev för en dag”,
och skaffa dig en uppfattning om
hur det är att studera hos oss!
Anmäl ditt intresse så bokar vi
en dag som passar:

KABBARP
KAB B ARPSVÄG EN 1 26 , 232 52 Å KA RP

info@hvilanutbildning.se

VÅRA LÄRARE
På skolan kommer du mötas av
engagerade och duktiga behöriga/
legitimerade lärare som med sin
erfarenhet och kunskap kommer
förbereda dig inför vidare studier
och arbetslivet.

ÖPPET HUS *
28/ 11 kl. 12:00 - 14:00
4 /2 kl. 17:00 - 19:00
27/4 kl. 17:30 - 19:00
* Med reservation för eventuella förändringar.
Håll utkik på vår hemsida!

19

NB

20

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Idrott och hälsa 1

100

På Hvilans trädgårdsutbildning kan du välja mellan tre olika

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

yrkesutgångar – Trädgårdsmästare, Trädgårdsanläggare och

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma ämnen

400

Biologi 1

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Inriktningsämnen

700

Marken och växternas biologi

100

Trädgårdsodling

100

Växtkunskap 1

100

Fordon och redskap

100

Skötsel av utemiljö

100

Trädgårdsanläggning 1

100

Beskärning och trädvård

TRÄDGÅRD
Trädgårdsdesigner. Valet gör du först i årskurs två vilket innebär att
du har tid på dig att bestämma vilken yrkesutgång som passar dig.
Skolan ligger på egen mark , bland lummiga trädgårdar, växthus
och odlingar, med egen maskinpark och anläggningshall. Lokaler
utformade för att du ska få en branschnära och bra utbildning!
Det ingår minst 15 veckor praktik hos företag där du får unik
möjlighet att skapa dig viktiga kontakter f rån branschen inför
arbetslivet.

Yrkesutgångar
TRÄDGÅRDSMÄSTARE

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

100

Kopplingen mellan jord och bord blir

I utbildningen får du lära dig alla

Programfördjupning

300

tydlig och du lär dig att odla allt if rån

delar inom trädgårdsanläggning ex-

Odling i växthus 1

100

trädgårdsväxter till grönsaker, exotiska

empelvis träarbeten, bygga dammar,

f rukter och bär. I utbildningen ingår

stensättning, trappor och murar.

Växtkunskap 2

100

Entreprenörskap och företagande

100

Fördjupning: Trädgårdsmästare

200

TRÄDGÅRDSDESIGNER

Trädgårdsodling - plantskoleväxter

100

Du får grunderna i såväl växtkunskap, trädgårdsodling och trädgårdsanlägg-

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100
Fördjupning: Trädgårdsdesigner

200

Design 1

100

Arkitektur -rum

100

Fördjupning: Trädgårdsanläggare

200

Trädgårdsanläggning 2

100

Trädgårdsanläggning specialisering

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

NATUR B R UKSPR OG R A M M ET

POÄNGPL AN

design av f ramtidens trädgårdar.

ning. Vi tittar på trender, stilar och utbudet inom trädgård. Vilka växter väljer
man och varför?
KA B B A R P

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?
På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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NATUR B R UKSPR OG R A M M ET

DJ U R
Vill du arbeta med sällskapsdjur? På naturbruksprogrammet inriktning
djur lär du dig hantera och vårda våra fyrbenta vänner. Programmet

POÄNGPL AN
Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Idrott och hälsa 1

100

förbereder dig för ett arbete med våra sällskapsdjur såsom hundar,
katter och andra smådjur inom skötsel, hantering och djur vård. Entre prenörskap är en viktig del inom programmet och per fekt för dig som
vill star ta eget företag efter studenten.
Programmet ger dig även en bra grund för vidare studier till bland
annat djurskötare, veterinär och djurskyddsinspektör.

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Exempel på yrkesutgångar:

Religionskunskap 1

50

Veterinärassistent, hunddagisföreståndare, egen företagare och

Programgemensamma ämnen

400

Biologi 1

djur vårdare.

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Inriktningsämnen

500

Djurens biologi

100

Djuren i naturbruket

100

Djurhållning

100

Sällskapsdjur 1

100

Djurvård inom djuren hälso och sjukvård 1

100

Din skolgång
UTFORMAT FÖR DIG

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Skolan ligger på egen mark , bland

Det ingår minst 15 veckor praktik hos

lummiga trädgårdar, växthus och

företag där du får unik möjlighet att

odlingar, med egen maskinpark och

skapa dig viktiga kontakter f rån bran-

restaurang. Lokaler utformade för

schen inför arbetslivet.

Programfördjupning

700

att du ska få en branschnära och

Sällskapsdjur 2

100

bra utbildning!

Djur – specialisering

100

Hundkunskap 1

100

Hundkunskap 2

100

Hundkunskap 3

100

Djurvård inom djuren hälso och sjukvård 2

100

Entreprenörskap och företagande

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

KA B B A R P

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?
På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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S ÄR S KI L D VAR I ANT

POÄNGPL AN
Gymnasiegemensamma ämnen

600

Är du intresserad av smakbilder, gastronomi och det goda i livet?

Engelska 5

100

Den här utbildningen är unik i Sverige och ges bara på skolan i

Matematik 1a

100

skånska Kabbarp. Programmet kombinerar yrkesodling av ätbara

Svenska 1

100

växter med specif ik kunskap om smak och förädling. I utbildningen

Idrott och hälsa 1

100

ingår bland annat kurser i dr yckes- och matlagningskonst .

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma ämnen

NATUR B R UKSPR OG R A M M ET

ODLING & GASTRON O M I

400

Biologi 1

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Inriktningsämnen

300

Marken och växternas biologi

100

Fordon och redskap

100

Växtkunskap 1

100

Programfördjupning

900

Matlagning 1

Odling och Gastronomi ger dig ett hållbarhetstänk med aspekter
som biologi, ekologisk odling, närodling, produktionssätt ,
mattrender och ekonomi i samverkan. Efter utbildningen kan du
arbeta med förädling och produktutveckling på trädgårdsföretag
eller hela vägen in med matlagning i restaurangkök . Du får dubbel
kunskap om odling, förädling, råvarukvalitet och gastronomi.

Din skolgång
UTFORMAT FÖR DIG

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Skolan ligger på egen mark , bland

Det ingår minst 15 veckor praktik hos

lummiga trädgårdar, växthus och

företag där du får unik möjlighet att

100

odlingar, med egen maskinpark och

skapa dig viktiga kontakter f rån bran-

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

restaurang. Lokaler utformade för

schen inför arbetslivet.

Trädgårdsodling

100

att du ska få en branschnära och

Mat och dryck i kombination

100

bra utbildning!

Hygien

100

Trädgårdsodling – specialisering

100

Branschkunskap
Restaurang och livsmedel

100

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100
Odling i växthus 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

KA B B A R P

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?
På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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NB

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Programfördjupning

900

Engelska 5

100

Natur och landskapsvård

100

Matematik 1a

100

Mat och butik 1

100

Svenska 1

100

Hållbar turism

100

Idrott och hälsa 1

100

Besöksnäringen

100

G R Ö N TU R ISM
S ÄR S KI L D VAR I ANT

Historia 1a1

50

Praktisk marknadsföring 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Entreprenörskap och företagande

100

Samhällskunskap 1a1

50

Engelska 6

100

Är du intresserad av turism, grönt företa-

Religionskunskap 1

50

Servicekunskap

100

gande och marknadsföring ? Den särskilda

Företagsekonomi 1

100

varianten Grön turism bygger på natur-

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Programgemensamma ämnen

400

Biologi 1

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Inriktningsämnen

300

Marken och växternas biologi

100

Fordon och redskap

100

Växtkunskap 1

100

bruksprogrammet med inriktning mot turism
och ger dig en bra grund inför ett arbete
inom besöksnäringen och äventyrsturism
inom våra svenska turistdestinationer.

Exempel på yrkesutgångar:
Äventyrsledare, naturguide och besöksvärd.

Med reser vation för eventuella förändringar

KA B B A R P

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Inriktning: Mark och anläggning

700

Engelska 5

100

Anläggning – gröna ytor

200

Matematik 1a

100

Anläggning – ledningsbyggnad

200

Svenska 1

100

Anläggning – stensättning

100

Idrott och hälsa 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Anläggning – vägbyggnad

100

Inriktning: Husbyggnad

700

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

50

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma ämnen

900

Husbyggnad 2

200

Bygg och anläggning 1

200

Husbyggnad 3 – ombyggnation

200

Bygg och anläggning 2

200

Anläggning 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Anläggning 2

200

Anläggningsprocessen

200

BYGG & ANLÄGGNING
Ett arbete inom byggbranschen är f ritt,
rörligt och variationsrikt – och kunskaperna
är efter traktade. På bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja mellan inriktningarna mark och anläggning och husbyggnad. Du kommer att lära dig byggprocesser

BA

BYG G O C H ANL ÄG G N ING SPR OGR A MM ET

POÄNGPL AN

Historia 1a1

NATUR B R UKSPR OG R A M M ET

POÄNGPL AN

vid ny- och ombyggnationer såväl som
anläggningar och markarbeten.

Exempel på yrkesutgångar:
Plattsättare, murare, träarbetare, väg- och anläggMed reser vation för eventuella förändringar

ningsarbetare.
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Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Idrott och hälsa 1

100

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma ämnen

400

RESTAURANG
OCH LIVSMEDEL
Ett klassiskt kocku tbildning där du får lära dig yrket av skickliga
och erfarna köksmästare. Denna unika utbildning är skapad i nära
samarbete med några av regionens mest välkända restauranger och
kockar. Välj mellan inriktningen Kök och servering och den särskilda
varianten Vegansk gastronomi.

Hygien

100

Livsmedel- och näringskunskap 1

100

Du kommer, genom teori och praktik, att lära dig såväl matlagning

Branschkunskap
Restaurang och livsmedel

100

f rån grunden som f ine dining. Du får bland annat studera måltids-

Service och bemötande 1

100

utveckla både dina sinnen och din kreativitet.

Inriktningsämnen

300

Mat och dryck i kombination

100

Det ingår minst 15 veckor praktik hos företag där du får unik möjlighet

Matlagning 1

100

Servering 1

100

Programfördjupning: Kök och servering

900

Matlagning 2

200

Matlagning 3

200

Matlagning 4

200

Entreprenörskap och företagande

100

Matlagning – specialisering

100

Specialkoster

100

komposition och lära dig allt om råvarornas betydelse. Du kommer

att skapa dig viktiga kontakter f rån branschen inför arbetslivet.

Inriktningar
KÖK OCH SERVERING

VEGANSK GASTRONOMI

Inriktningen ger dig nödvändiga

SÄRSKILD VARIANT

kunskaper för ett arbete på restaurang

Denna unika variant introducerar och

och bageri med färskvaror – och ger

fördjupar dina kunskaper om gastro-

dig branschkunskaper för arbete nära

nomi med fokus på hållbar, vegetarisk

900

kunder med såväl hantverksmässiga

och vegansk matlagning som är mycket

Matlagning 2

200

som traditionella metoder.

efterf rågad i branschen.

Matlagning 3

200

Specialkost

100

Entreprenörskap och företagande

100

Politik och hållbar utveckling

100

Växtkännedom

100

Miljö och energikunskap

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Särskild variant: Vegansk gastronomi

R ESTAUR A NG- OCH LIVSM ED ELSPR O G R AMM E T

POÄNGPL AN

Med reser vation för eventuella förändringar

KA B B A R P

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?
På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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HA NTVER KSPR OG R A M M ET

FLORIST
Floristyrket är ett hantverk som kräver både teoretiska kunskaper
och ett praktiskt handlag. Det är som gjor t för dig som gillar färg

POÄNGPL AN

och form och som tycker om att skapa vackra blomsterarbeten.

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Du får bland annat lära dig att binda buketter och skapa moderna

Engelska 5

100

dekorationer till fest, bröllop och begravning. Här lär du dig all t du

Matematik 1a

100

behöver för ett arbete efter studenten och jobba professionell t som

Svenska 1

100

florist.

Idrott och hälsa 1

100

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Programgemensamma ämnen

400

Hantverk – introduktion

200

Tradition och utveckling

100

Entreprenörskap

100

Inriktningsämnen

500

Florist 1

200

Florist 2

200

Material och miljö

100

Programfördjupning

700

Florist 3

200

Florist 4

200

Florist 4 – specialisering

50

Florist 5 – specialisering

50

Utställningsdesign 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

Som floriststuderande har du förmånen att arbeta med växtmaterial
f rån skolans odlingar och växthus, och sälja dina kreationer i
skolans Gårdsbutik .

Din skolgång
DEKORERA FÖR FEST

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Som en del av utbildningen får

Det ingår minst 15 veckor praktik hos

du också vara med i spännande

företag där du får unik möjlighet att

blomsterprojekt och publika evene-

skapa dig viktiga kontakter f rån bran-

mang. Exempelvis har våra elever

schen inför arbetslivet.

varit med och dekorerat på ELLEgalan i Köpenhamn.
KA B B A R P

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?
På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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HA NTVER KSPR OG R A M M ET

DESIGN OCH
GRÖN INREDNING
S ÄR S KI L D VAR I ANT

POÄNGPL AN
Gymnasiegemensamma ämnen

600

Är du kreativ och har ett öga för design? Tycker du dessutom om

Engelska 5

100

växter och inredning ? Design och grön inredning kombinerar teoretisk

Matematik 1a

100

kunskap med praktiska lektioner i formgivning, grön interiör och

Svenska 1

100

växtkunskap.

Idrott och hälsa 1

100

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

I skolans egen gårdsbutik får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina
kunskaper inom design, grön inredning och växtutställning. När du tar
studenten f rån Hvilan är du förberedd för arbete som växtinredare,
inredningsstylist eller dekoratör.

Programgemensamma ämnen

400

Hantverk – introduktion

200

Tradition och utveckling

100

Entreprenörskap

100

Inriktningsämnen

500

Florist 1

200

Florist 2

200

Material och miljö

100

Programfördjupning

700

varit med och dekorerat på ELLE-

Arkitektur – rum

100

galan i Köpenhamn.

Utställningsdesign 1

100

Design 1

100

Formgivning 1

100

Växtkunskap 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Personlig försäljning 1

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Med reser vation för eventuella förändringar

Din skolgång
DEKORERA FÖR FEST

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Som en del av utbildningen får

Det ingår minst 15 veckor praktik hos

du också vara med i spännande

företag där du får unik möjlighet att

blomsterprojekt och publika evene-

skapa dig viktiga kontakter f rån bran-

mang. Exempelvis har våra elever

schen inför arbetslivet.

KA B B A R P

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?
På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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NYA ORTER

NYETABLERINGAR
Nu öppnar vi på din ort!
Uppsala, Norrköping, Örebro och
Borås – till hösten 2021 planerar
vi att öppna skola på din ort!
Vi värnar om en hållbar skolgång
där du som elev står i fokus – vår
vision är att ge dig förutsättningar
att utvecklas och växa för en bättre
f ramtid.
Våra skolor är mindre där vägen
mellan elever, lärare och skolledning
alltid är nära. Samtidigt lägger vi
ett stort fokus på ditt lärande och
utveckling genom kompetenta och
engagerade lärare och innehållsrika
studier – Ung Företagsamhet och
entreprenörskap är ett uppskattat
inslag på våra skolor i Skåne och

Alla våra skolor ligger på centralt

UPPSAL A

läge i naturskön miljö bland lummiga

NA SA EK

parker och trädgårdar som skapar
en harmonisk studiemiljö. Valet av
lokaler är avgörande för en hållbar
skoltid och vi väljer lokaler varsamt

STOCK H OLM

därefter.
Vi vet att bra och näringsrik mat är

ÖREBRO

grunden för att du ska kunna pre-

NA SA EK

E ST. 2018

NA SA E K

stera i skolan. Maten som serveras
på våra skolor är i allra största mån
närproducerad och kommer f rån

NORRKÖPING

svenska leverantörer – på vår skola

NA SA EK

i skånska Kabbarp odlar vi till och
med det mesta själv!
Vi tycker det är viktigt att du trivs på
skolan och vår målsättning är att just

Stockholm!

din skoltid ska bli den bästa!

Eftersom vi ägs av den ideella orga-

Det är just det som vi värnar om och

nisationen GRO – Gröna näringens

satsar på när vi etablerar nya skolor.

riksorganisation, kommer det kanske

Välkommen till Hvilan Gymnasium!

BORÅS
NA SA EK

inte som en överraskning att vi kallar
oss för Sveriges grönaste skola.

ÖPPET HUS PÅ DIN ORT
Vill du träffa oss och veta mer om skolan vi öppnar på din or t?
Läs mer på vår hemsida för kommande öppet hus där du kan ställa dina f rågor:
WWW.HVILANUTBILDNING.SE

Etablera d e s kolor
Plan era d s ta r t h ös ten 202 1

@HVILANGYMNASIUM

EST. 1868
EST. 2019

KABBARP
LUND

NB RL HV BA
NA SA EK
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VÅRA PROGRAM

ÖPPET HUS *

NATURVETENSKAP

Vi välkomnar er till öppet hus för att träffa våra

Natur vetenskap

lärare, prata gymnasium och se våra lokaler!

Natur vetenskap och samhälle

SAMHÄLLSVETENSKAP

KABBARP

STOCKHOLM

Beteendevetenskap

28/ 11 kl. 12:00 - 14:00

5/ 12 kl. 12:00 - 14:00

Samhällsvetenskap

4 /2 kl. 17:00 - 19:00

28/ 1 kl. 17:00 - 19:00

EKONOMI

27/4 kl. 17:30 - 19:00

15/4 kl. 17:30 - 19:00

Ekonomi

LUND

Juridik

7/ 11 kl. 12:00 - 14:00

TRÄDGÅRD

14 / 1 kl. 17:00 - 19:00

Trädgårdsmästare

22 /4 kl. 17:30 - 19:00

Trädgårdsdesigner
Trädgårdsanläggare

UPPSALA , NORRKÖPING, ÖREBRO & BORÅS

DJUR

Se hemsidan för mer information om öppet hus

ODLING OCH GASTRONOMI

och informationsträffar på våra nya or ter.

Särskild variant

GRÖN TURISM

* Med reser vation för eventuella förändringar.

Särskild variant

Håll utkik på vår hemsida!

BYGG OCH ANLÄGGNING
Mark och anläggning
Husbyggnad

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL
Kök och ser vering

VEGANSK GASTRONOMI
Särskild variant

FLORIST

ELEV FÖR EN DAG!
Vi erbjuder skuggning på våra skolor där du kan
följa en klass för en dag. Låter det intressant?
Skicka din anmälan till info@hvilanutbildning.se

DESIGN OCH GRÖN INREDNING

KONTA KTA OSS

@HVI L A NGYM NA S I U M

Tel : 0 40 - 46 37 0 0
i n fo@ hvi l an utbi l dn i n g. se
www. hvi l an utbi l dn i n g. se

HVIL AN
G Y MNASIUM

