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Hvilan Gymnasium, en del av Hvilan Utbild-
ning är en gymnasieskola i Kabbarp som 
funnits i 150 år. På skolan, som ligger i en 
fantastisk miljö med moderna lokaler, studerar 
gymnasieungdomar och vuxna. Förutom 
Språkintroduktion och gymnasium har vi  
yrkes-sf i och flertalet vuxenutbildningar. 
Det går ungefär 300 elever på skolan.

SPRÅKINTRODUKTION

Ungefär 40–50 elever läser på skolans språkintro-
duktion i en lugn och studiemotiverande miljö. 
Eleverna läser 8-12 grundskoleämnen, beroende på 
språknivå och framtidsplaner. Det våra nuvarande 
språkintroduktionselever uppskattar mycket är 
att lärarna är kunniga, det är ordning och reda på 
skolan och på lektionerna, mycket bra mat och lugn 
studiemiljö. 

Vi har just nu tre klasser på Språkintroduktionen, 
och alla klasser läser minst åtta ämnen. Det finns 
studiehandledning och modersmål på arabiska, 
somaliska och dari.

ÄMNEN PÅ SPRÅKINTRODUKTIONEN 

• Svenska som andra-
språk 

• Samhällskunskap 

• Engelska 

• Matematik 

• Idrott och hälsa 

• Geografi 

• Historia 

• Religion 

• Biologi 

• Fysik 

• Kemi 

• Modersmål (arabiska, 
dari, somaliska)

Elever som redan har betyg i en del ämnen, kan 
läsa gymnasiekurser tillsammans med elever på de 
nationella programmen. 

Vi har även möjlighet för intresserade elever att läsa 
språkintroduktionen med inslag från de nationella 
programmen:

• IMSPR-BA: Med kursmoment från BA-Mark och 
anläggning

• IMSPR-HV: Med kursmoment från HV-Florist

• IMSPR-NB: Med kursmoment från NB Trädgård

• IMSPR-NA: Med kursmoment från NA-Natur

För de elever som är intresserade av skolans yrkes-
program, finns det möjlighet att läsa / prova praktiska 
kurser från skolans yrkesprogram, som är:

• Florist (HV)

• Trädgård (NB) 

• Mark och anläggning (BA)

EFTER SPRÅKINTRODUKTIONEN

Det finns flera alternativ på skolan för de som blir 
klara med Språkintroduktionen och blir behöriga till 
gymnasiet. På skolan kan de välja: 

• Mark och anläggning (BA)

• Husbyggnad (BA)

• Florist (HV)

• Design och grön inredning (HV)

• Trädgård (NB)

• Odling och gastronomi (NB)

• Grön Turism (NB)

• Restaurang och livsmedel (RL)

• Vegansk Gastronomi (RL)

För de som hinner bli 20 år finns det på skolan 
vuxenutbildningar inom trädgård, trädgårdsskötsel 
och anläggning; yrken som ofta leder till jobb och 
anställning för de som är duktiga och engagerade.  

Hjärtligt välkommen till Hvilan Gymnasium!

VÄLKOMMEN PÅ BESÖK!

Varmt välkommen att besöka vår skola. Vi visar 
gärna upp våra lokaler och natursköna miljöer. Hör 
av er till vår rektor Niclas Haglind för att bestämma 
en tid som passar!

E-post: niclas.haglind@hvilanutbildning.se 
Skriv gärna med hur många ni är.

Språkintroduktion
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Följ HVILAN UTBILDNING &  HVILAN GYMNASIUM på Facebook och Instagram.



Det är enkelt att ta sig till Hvilan Gymnasium 
med kollektivtrafik från Malmö. Det finns 
ett antal olika alternativ att välja och skolan 
ligger endast ett stenkast från hållplatsen!

RESA MED BUSS 172

Regionsbuss 172 går från hållplatserna Malmö Värn-
hem och Malmö Centralstation. Bussen går direkt 
till skolan och kräver inget byte till annan linje.

Start 
Malmö Värnhem eller Malmö Centralstation.  
Hoppa på buss 172 mot Staffanstorp.

Stopp 
Hoppa av på hållplatsen Kabbarps smedja. 
Gå en kort promenad genom våra odlingar för  
att sedan anlända till skolan.

RESA MED BUSS 130

Regionsbuss 130 går från hållplatserna Malmö 
Södervärn och Malmö Värnhem via Arlöv till Åkarp. 
Bussen går direkt till Åkarp och kräver inget byte till 
annan linje.

Start 
Malmö Södervärn eller Malmö Värnhem.  
Hoppa på buss 130 mot Lund.

Stopp   
Hoppa av på hållplatsen Hvilan Utbildning. 
Gå en kortare promenad på ca 10 minuter på  
Kabbarpsvägen för att senare anlända till skolan.

Resa med kollektivtraf ik

Följ HVILAN UTBILDNING &  HVILAN GYMNASIUM på Facebook och Instagram.
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