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Hushållningssällskapet är nya 
ägare för Hvilan Utbildning.

www.hushallningssallskapet.se



VÄLKOMMEN TILL 
HVILAN GYMNASIUM!
På Hvilan Gymnasium i Kabbarp värnar vi om en innehållsrik skolgång 
där du som elev står i fokus – vår vision är att ge dig förutsättningar att 
utvecklas och växa för en bättre framtid.

Vi har en grön profil som lockar elever från 
hela landet och som märks i allt vi gör; i 
undervisningen och i den goda maten. Vi 
är en trädgårdsskola med anor från 1868 
och finns i skånska Kabbarp. Därför kallar vi 
oss för Sveriges grönaste skola.

Hvilan ägs numera av Hushållnings- 
sällskapet. En idéburen organisation som 
verkar längs kedjan från jord till bord och 
som även driver ytterligare sju naturbruks-
gymnasium i Sverige. Läs mer på www.
hushallningssallskapet.se.

INTERNAT

Har du tankar på att testa livet på internat? 
Att bo på internat är ett första steg ut i vux-
enlivet och skapar en speciell gemenskap 
som en vanlig gymnasietid inte gör – du får 
vänner för livet! 

Här bor du i eget rum, i gemensam kor-
ridor, med elever från flera håll i Sverige. 
Internatet har plats för ca 75 elever.

VÅRT GRÖNA ARV

I klassrummet väver vi in dagsaktuella 
ämnen som entreprenörskap, miljö och 
hållbarhet – utifrån flera infallsvinklar och 
aspekter, i undervisningen. Detta skapar 
en särskilt stark och unik koppling till vårt 
gröna arv.

SKOLAN

På skolan finns allt du kan tänkas behöva 
under din gymnasietid. Skolans område ut-
görs av bland annat växthus- och frilandso-
dlingar, anläggningshall och maskinhall, 

elevdriven gårdsbutik och restaurangser-
vering, metodkök, floristutställning samt 
appellplan – allt till ditt förfogande.

UTBILDNINGEN

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

Samtliga program erbjuder vi som intro-
duktionsprogram.

MATEN

Gillar du tanken av att äta det du själv 
odlat? Här är det just så. Mycket av de 
grönsaker och rotfrukter som odlas på 
skolan tillagas i restaurangen och serveras 
till skollunch och kvällsmiddag. Från odling 
till tallrik.

DINA FÖRVÄNTNINGAR

På Hvilan kan du förvänta dig en lugn och 
dynamisk kunskapsmiljö med massor av 
engagemang och en riktigt skön atmosfär. 
Det är sådant som skiljer oss från andra 
skolor – och som är en del i vår vision om 
en hållbar gymnasietid.

Besök oss på öppet hus, eller boka en 
visning, för att skaffa dig en uppfattning 
om oss.

Vi ser fram emot att träffa dig!

@HVILANGYMNASIUM

H
V

IL
A

N
 G

Y
M

N
A

S
IU

M

5

KABBARP
KABBARPSVÄGEN 126, 232 52 ÅKARP

EST 1868



POÄNGPLAN

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

Biologi 1 100

Entreprenörskap 100

Naturbruk 200

Inriktningsämnen  700

Växtkunskap 1 100

Trädgårdsodling 100

Marken och växternas biologi 100

Fordon och redskap 100

Skötsel av utemiljö 100

Trädgårdsanläggning 1 100

Beskärning och trädvård 100

Programfördjupning 500

Trädgårdsmaskiner 100

Växtkunskap 2 100

Trädgårdsodling – plantskoleväxter 100

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100

Trädgårdsanläggning 2 100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 
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Med reservation för eventuella förändringar
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På Hvilans trädgårdsutbildning får du en gedigen yrkesutbildning inom 
trädgård där branschen kommer att möta dig med öppen famn. En bra 
grund för vidare studier till exempelvis arborist, trädgårdsmästare och 
andra liknande ledande roller inom trädgård.

Skolan ligger på egen mark, bland lummiga trädgårdar, växthus och 
odlingar, med maskinpark och anläggningshall. Lokaler utformade för 
att du ska få en branschnära och bra utbildning!

TRÄDGÅRD

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?  

På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!

NATIONELLT PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM

Exempel på yrkesutgångar:
Trädgårdsanläggare, planskollist och växthusodlare.

UTFORMAT FÖR DIG

Skolan ligger på egen mark, bland 
lummiga trädgårdar, växthus och 
frilandsodlingar, markbyggnadshall 
och maskinhall med maskinpark. Lo-
kaler utformade för att du ska få en 
branschnära och bra utbildning!

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Det ingår minst 15 veckor praktik 
hos företag där du får unik möjlig-
het att skapa viktiga kontakter från 
branschen inför arbetslivet.

Din skolgång
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POÄNGPLAN

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

Biologi 1 100

Entreprenörskap 100

Naturbruk 200

Inriktningsämnen  500

Djuren i naturbruket 100

Sällskapsdjur 1 100

Djurens biologi 100

Djurhållning 100

Djurvård inom djuren hälso- och  100 
sjukvård 1 

Programfördjupning 700

Hundkunskap 1 100

Sällskapsdjur 2 100

Hundkunskap 2 100

Djur – specialisering 100

Hundkunskap 3 100

Djurvård inom djuren hälso- och  200 
sjukvård 2 

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100 
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Med reservation för eventuella förändringar
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Vill du arbeta med djur? På naturbruksprogrammet inriktning djurvård 
lär du dig sköta om, hantera och vårda svenska husdjur. Skolan fokuse-
rar i första hand på brukshundar, det vill säga hundar som tränas för 
att vara i människans tjänst på olika sätt. På skolan arbetar vi även 
med mindre sällskapsdjur. 

Entreprenörskap med Ungt Företagande är en viktig kurs på program-
met och ger en bra erfarenhet för dig som vill starta eget företag i 
framtiden.

DJUR

Exempel på yrkesutgångar:
Veterinärassistent, hunddagisföreståndare, djurvårdare, djurskö-
tare och egen företagare.

UTFORMAT FÖR DIG

Skolan ligger på egen mark, bland 
lummiga trädgårdar, växthus och 
odlingar, med appellplan för träning 
av hundar, hundboxar samt lokaler 
för vård och skötsel av mindre djur. 

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Det ingår minst 15 veckor praktik 
hos företag där du får unik möjlig-
het att skapa viktiga kontakter från 
branschen inför arbetslivet.

Din skolgång

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?  

På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!

KABBARP

NATIONELLT PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM



POÄNGPLAN

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

Hygien 100

Livsmedel- och näringskunskap 1 100

Branschkunskap  100
inom restaurang och livsmedel 

Service och bemötande 1 100

Inriktningsämnen  300

Mat och dryck i kombination 100

Matlagning 1 100

Servering 1 100

Programfördjupning 900

Matlagning 2 200

Matlagning 3 200

Matlagning 4 200

Entreprenörskap 100

Matlagning – specialisering 100

Specialkoster 100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100
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Med reservation för eventuella förändringar

Programmet är en klassisk kock utbildning där du får lära dig yrket  
av skickliga och erfarna köksmästare. 

I teori och praktik kommer du att lära dig såväl matlagning från 
grunden som fine dining. Du får bland annat studera måltids-
komposition och lära dig allt om råvarornas betydelse. Du kommer 
efterhand att utveckla både dina sinnen och din kreativitet i skolans 
eget undervisningskök, såväl som under praktikperioden i riktiga 
restaurangkök. , Unikt för vår utbildning är att du kan följa råvaror från 
odling till tallrik.

RESTAURANG  
OCH LIVSMEDEL

Exempel på yrkesutgångar:
Kock, servitris och servitör.

UTFORMAT FÖR DIG

Skolan ligger på egen mark, bland 
lummiga trädgårdar, växthus och 
odlingar. I skolans utbildningskök 
sammankopplas ”från odling till 
tallrik”. Lokaler utformade för att 
du ska få en branschnära och bra 
utbildning!

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Det ingår minst 15 veckor praktik 
hos företag där du får unik möjlig-
het att skapa viktiga kontakter från 
branschen inför arbetslivet.

Din skolgång

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?  

På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!
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KABBARP

NATIONELLT PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM



POÄNGPLAN

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

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

Florist 6a 100

Utställningsdesign 1 100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 

Med reservation för eventuella förändringar
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Floristyrket är ett hantverk som kräver både teoretiska kunskaper och 
ett praktiskt handlag. Det är som gjort för dig som gillar färg och form 
och som tycker om att skapa vackra blomsterarrangemang.  
Du får bland annat lära dig att binda buketter och skapa moderna 
dekorationer till fest, bröllop och begravning. Här lär du dig allt du 
behöver för att efter studenten arbeta professionellt som florist. 

Som floriststuderande har du förmånen att arbeta med växtmaterial 
från skolans odlingar och växthus, och sälja dina kreationer i skolans 
gårdsbutik som eleverna själv driver.

FLORIST

Exempel på yrkesutgångar:
Florist, dekoratör och egen företagare.

DEKORERA FÖR FEST

Som en del av utbildningen får 
du också vara med i spännande 
blomsterprojekt och publika evene-
mang. Exempelvis har våra elever 
varit med och dekorerat på ELLE- 
galan i Köpenhamn.

PRAKTIK OCH ERFARENHET

Det ingår minst 15 veckor praktik 
hos företag där du får unik möjlig-
het att skapa viktiga kontakter från 
branschen inför arbetslivet.

Din skolgång

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Visste du att ett praktiskt gymnasieprogram kan ge högskolebehörighet?  

På Hvilan får du möjligheten att välja till denna!

KABBARP

NATIONELLT PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM



 

ÖPPET HUS  
& MÄSSOR
Osäker på vilket program du  
vill gå? Kanske är det internatet  
som lockar? Besök oss på ett av våra 
öppet hus eller träffa oss på gymnasie-
mässan i Malmö och bilda dig en upp-
fattning!

Att välja gymnasieprogram och skola att gå på 
kan vara ett av de svåraste valen. Vad ska man 
välja?

Hvilan är känd för sin fantastiska omgivning 
och härliga atmosfär – och enda sättet att upp-
leva det är att besöka oss.

ÖPPET HUS

Under vintern och våren har vi återkommande öp-
pet hus på skolan. Tillfällen där du får möjlighet att 
verkligen känna in vad vi har att erbjuda dig.

Under öppet hus träffar du elever och ämneslärare 
från respektive program, men även rektor och SYV. 
Du visas runt i våra fastigheter och på de ställen som 
du under din utbildning kommer att befinna dig.

GYMNASIEMÄSSA

Vi ställer ut med monter på gymnasiemässan i Malmö. 
Ett ypperligt tillfälle för dig att träffa oss och samtidigt 
kunna välja och vraka mellan gymnasieutbudet!

Vi ses den 10-12 november på Malmö Arena.
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Öppet hus
8 oktober kl. 12:00 – 14:00

30 november kl. 17:00 – 19:00 
Vi bjuder på julstämning och eleverna 

ställer ut med sina UF-företag!

2 februari 2023 kl. 17:00 – 19:00

3 maj 2023 kl. 17:00 – 19:00

Skuggning
Skulle du vilja testa  
Hvilan för en dag?

Vi erbjuder skuggning på alla våra  

program. Ett ypperligt sätt för dig 

som vill testa på hur det är att  

plugga på Hvilan!

Anmäl dig till skuggning genom 

att fylla i formuläret på hemsidan. 

Eller skicka iväg ett mail till: info@

hvilanutbildning.se.

Mässa
10-12 november på  
Malmö Arena. 



HVILAN 
GYMNASIUM

KABBARP

KONTAKTA OSS

Tel :  040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se
www.hvilanutbildning.se

@HVILANGYMNASIUM

INTERNATSKOLA

TRÄDGÅRD

DJUR

RESTAURANG- OCH LIVSMEDEL

INTRODUKTIONSPROGRAM

FLORIST

ÖPPET HUS!

8 oktober  
kl. 12:00 – 14:00

30 november  
kl. 17:00 – 19:00

2 februari 2023  
kl. 17:00 – 19:00

3 maj 2023  
kl. 17:00 – 19:00

GYMNASIE- 
MÄSSA

10-12 november 
Malmö Arena

SKUGGNING

Vi erbjuder skuggning på 
samtliga alla våra program.  

Ett ypperligt sätt för dig som 
vill testa på hur det är att 

plugga på Hvilan!

Returadress: Hvilan Utbildning AB, Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp


