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Att tänka på inför ditt gymnasieval
Vad är viktigt för just dig?
Fundera noga över vad du tycker är viktigt och jämför det med vad de olika
utbildningarna innehåller. Alla elever är olika och det finns många möjligheter att
anpassa dina studier efter just dina önskemål. Fundera över dina förmågor, intressen
och värderingar och reflektera över var du vill se dig själv om fem år.

Vad ingår i utbildningen?
Titta noga över utbildningens innehåll. Alla läser gymnasiegemensamma ämnen
men sen varierar resten av programmets innehåll. Fundera över vilka intressen du
har och hur du kan få nytta av dessa under din gymnasietid. Det kommer troligtvis
göra att du får en roligare studietid och även presterar bättre. Det finns stora
möjligheter att välja till eller välja bort vissa kurser, allt för att utbildningen ska
passa så bra som möjligt för just dig! Det är superviktigt att du trivs på skolan, med
din utbildning, dina vänner och dina lärare under din gymnasietid.

Vad vill du göra sen?
Gymnasieskolan delas in i yrkesprogram och högskoleförberedande
program. Alla utbildningar ska så klart leda fram till jobb, men du
lägger grunden när du väljer vilket slags program du vill läsa. Vill du
ha ett speciellt yrke? Eller vill du plugga vidare, och i så fall inom
vilket område?

Måste man ta studenten?
Gymnasieskolan är frivillig. Men… många undersökningar visar att de ungdomar
som inte slutför gymnasiet har mycket svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
Om det känns tufft i vissa kurser ‐ fortsätt kämpa och försök att slutföra dina
studier. Se till att få hjälp av skolan om det kör ihop sig så att du kan få ut din
gymnasieexamen, den kommer vara värdefull i framtiden!
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Detta får du hos oss på HUC

Högsby UtbildningsCenter ligger centralt i Högsby vid det natursköna området Lanhagen.
Det är bekvämt gångavstånd till buss‐ och tågförbindelser och här finns smidiga
direktlinjer från bland annat Kalmar, Oskarshamn, Växjö, Linköping och Blomstermåla.
Bor du redan i kommunen slipper du pendla långt vilket ger dig mer tid
över till fritidsaktiviteter!

Som gymnasieelev på Högsby UtbildningsCenter får du under din studietid
låna en bärbar dator. Vi arbetar för att utveckla nya arbetsmetoder i undervisningen och
din dator blir ditt verktyg och en plattform för kommunikation med lärarna. Vi har även
installerat interaktiva tavlor på skolan för att skapa en inspirerande undervisningsform.
Oavsett vilka val du gör efter din gymnasietid så är det viktigt
att du har med dig en digital kompetens!

Som elev på HUC har du tillgång till studie‐ och yrkesvägledning under hela din
skoltid, både genom individuella samtal och gruppinformation. Våra studie‐ och
yrkesvägledare fokuserar på att stödja dig som elev i processen att göra väl
underbyggda val inför framtida studier och arbetsliv. De lyssnar mer än gärna på
dina funderingar och tankar inför framtiden.
Studie‐ och yrkesvägledarnas jobb är att hjälpa dig välja rätt väg mot drömyrket!
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Körkort innebär fler chanser på din fritid och flera möjligheter när det
gäller jobb! Detta vill vi på HUC uppmärksamma och ger dig som
gymnasieelev teorilektioner, körlektioner, riskutbildning och även
uppskrivningen och uppkörningen ‐ Helt gratis!
Körkort ger dig större frihet!

Vi är en mindre skola men med desto större möjligheter! Här är alla elever unika och
varje individ är lika viktig. Vi har en likabehandlingsplan vi arbetar utifrån och alla ska
behandlas lika oavsett t.ex. bakgrund, kön, religion eller ålder.
Här har alla elever eget ansvar över sina studier och du som elev har därför möjlighet
att själv påverka hur du vill lägga upp ditt arbete. Vi utgår alltid från dina förkunskaper
och förutsättningar för att skapa en individanpassad studieplan som passar just dig!
Välkommen till oss på HUC, precis som du är!

En välfungerande Elevhälsa är viktig för alla elevers lärande och trygghet.
Det är vår uppgift att säkra att det finns tillgång till elevhälsa och att den
används på ett bra sätt.
Elevhälsan på HUC arbetar för att ge dig det stöd som du kan tänkas behöva under din
gymnasietid. Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsoteamet som består av
rektor, studie‐ och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.
Alla som arbetar inom Elevhälsan har tystnadsplikt!
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Barn- och Fritidsprogrammet
Att arbeta med barn, ungdomar samt människor som behöver stöd är
något av det viktigaste man kan göra i vårt samhälle.
Om du är intresserad av att arbeta med människor i alla åldrar och om du vill lära dig mer om
människors utveckling och hur vi fungerar tillsammans med andra, då är Barn‐ och fritidsprogrammet
något för dig. Programmet ger dig kunskap och förståelse om både din egen och andras utveckling.
Du får goda möjligheter att utveckla dina ledaregenskaper och lära dig att planera, organisera och
leda aktiviteter.
I utbildningen integreras ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Teori varvas med praktik.
Psykosocial miljö, barns rättigheter samt miljö och kultur är viktiga delar i utbildningen.
Allt lär man sig inte innanför skolans väggar utan det är viktigt att komma ut i verkligheten och testa
sina kunskaper och teorier på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Som elev får du 17 veckors APL.
Här möter du olika verksamheter och kanske knyter du kontakter för framtiden!
Efter utbildningen
Barn‐ och fritidsprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla
åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden och inom kultur‐ och fritidssektorn. Tänkbara
yrkesutgångar är barnskötare, omsorgsassistent och yrken inom fritids‐, idrotts‐ och friskvårdssektorn.
Du kan även få en bra grund till vidareutbildning till lärare, socionom eller polis
Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du
komma på ett besök för att se hur programmet är
upplagt? Då är du varmt välkommen att höra av
dig till vår studie‐ och yrkesvägledare.
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Läs mer på www.hogsby.se/huc

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1 / SVA 1

100 p

Programgemensamma ämnen

700 p

Hälsopedagogik

100 p

Naturkunskap 1a2

50 p

Kommunikation

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Svenska 2 / SVA 2

100 p

Inriktning: Pedagogiskt arbete

300 p

Barns lärande och växande

100 p

Pedagogiskt arbete

200 p

Inriktning: Socialt arbete

300 p

Socialt arbete

200 p

Sociologi

100 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

600 p
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Totalt 2500 p

Industritekniska programmet
Vid Högsby UtbildningsCenter erbjuder vi Industritekniska programmet
med inriktningen Svetsteknik. Dessutom erbjuder vi IW‐svets, som är
en internationell utbildning som leder till att du blir diplomerad
svetsare.
Här lär du dig att arbeta med olika produktionsled, råvaror och tekniker av olika slag för att få en
helhetsbild av tillverkningsprocessen. Du lär dig olika svetstekniker så som till exempel Kälsvets,
MMA, MIG/MAG, Kälsvets TIG och Stumsvets alla metoder. Utbildningen innehåller även
plåtbearbetning med tillhörande arbetsmoment som ger dig en bred kompetens för framtiden.
Du varvar teoretisk utbildning med praktisk utbildning i våra moderna industrilokaler samt APL
(arbetsplatsförlagt lärande) ute på företag. En viktig del i utbildningen är arbetsmiljöfrågor för att
öka säkerhetsmedvetenheten och för att undvika arbetsskador.
För detta program har vi riksintag, vilket innebär att du kan söka oavsett vilken kommun du bor i
eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning.
Efter utbildningen
Efter Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik kan du arbeta som svetsare i
många olika yrken både i Sverige och internationellt. Du kan även bli godkänd internationell
svetsare. Det är i dagsläget stor brist på utbildade svetsare runtom i landet och du har därför stor
chans att få ett arbete efter avslutad utbildning.

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du
komma på ett besök för att se hur programmet är
upplagt? Då är du varmt välkommen att höra av
dig till vår studie‐ och yrkesvägledare.
Läs mer på www.hogsby.se/huc
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Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1 / SVA 1

100 p

Programgemensamma ämnen

400 p

Industritekniska processer 1

100 p

Människan i industrin 1

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p

Inriktning: Svetsteknik

400 p

Produktutveckling 1

100 p

Svets grund

100 p

Kälsvets 1 MMA

100 p

Tillverkningsunderlag 1

100 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

800 p
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Totalt 2500 p

Samhällsvetenskapsprogrammet
För dig som har planer på att studera vidare på högskolan eller vill ha en
bred bas för kommande yrkesliv är Samhällsvetenskapsprogrammet ett
bra val.
Här lär du dig om samspelet mellan olika människor, i olika situationer i olika delar av världen. Du får
utveckla din förmåga att granska och analysera på ett kritiskt sätt. Skolan arbetar för att du som elev
själv ska ta ansvar för dina studier och planera, genomföra och utvärdera arbetena i de olika
kurserna. Som elev får du träna mycket på skriftliga redovisningar och muntliga presentationer.
Inom programmet fördjupar eleverna sig i samhällsorienterade ämnen, men också kring medier och
beteenden. Människan står i fokus och livsvillkor, historik och framtid studeras. Som elev får du
studera människans kultur och miljö ur lokala, nationella och globala perspektiv.
Du väljer mellan de olika inritningarna Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap. Väljer du
inriktningen Beteendevetenskap läser du mer om människor och relationer i ämnen som psykologi,
sociologi och ledarskap. Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper i hur
samhället ser ut både nationellt och internationellt. Du lär dig även mer om människors livsvillkor
utifrån individ‐, grupp‐ och samhällsnivå.
Efter utbildningen
Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program och ger dig därför
grundläggande behörighet till alla högskolor och universitet. Du läser också de flesta kurser som
ingår i den särskilda behörigheten till många utbildningar. Du har även möjlighet att läsa till
meritpoäng eller kurser till särskild behörighet genom dina valbara kurser. Programmet ger dig även
en bred bas att stå på inför arbetslivet.

OBS! Inget intag
läsåret 2019-2020
Har du frågor eller funderingar? Eller vill du
komma på ett besök för att se hur programmet är
upplagt? Då är du varmt välkommen att höra av
dig till vår studie‐ och yrkesvägledare.
Läs mer på www.hogsby.se/huc
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Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 / SVA 1

100 p

Svenska 2 / SVA 2

100 p

Svenska 3 / SVA 3

100 p

Programgemensamma ämnen

300 p

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Inriktning: Beteendevetenskap

450 p

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Inriktning: Samhällsvetenskap

450 p

Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religionskunskap 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

300 p
11

Totalt 2500 p

Vård- och omsorgsprogrammet
För dig som vill arbeta med grupper av människor som är i behov av stöd är
Vård‐ och omsorgsprogrammet ett bra val! Här lär du dig hur man hjälper olika
människor i olika åldrar till bättre hälsa.
Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i att både ta hand om dig själv och om andra. Du utvecklar
din förmåga att bemöta människor i olika livssituationer och hur du kommunicerar med olika individer.
Du studerar hur människokroppen är uppbyggd och hur olika sjukdomar uppkommer, förbyggs och botas.
Du lär dig även hur människan fungerar ur olika perspektiv, så som psykologiskt, biologiskt och socialt.
Du får också lära dig om de olika lagarna och bestämmelserna som vård‐ och omsorgsarbetet omfattas av.
Att kunna testa dina teoretiska och praktiska kunskaper är en viktig del av utbildningen och du kommer att
bedriva delar av din utbildning på olika arbetsplatser (APL). Här lär du dig mer om olika verksamheter och
vilka omsorgssituationer som kan uppstå.
Efter utbildningen
Vård‐ och omsorgsprogrammet och ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv.
Vård och omsorg är en bransch med goda framtidsutsikter. Exempel på yrkesområden är hemsjukvård,
hemdemensvård eller gruppboende. Du kan arbeta som till exempel personlig assistent eller
undersköterska.
Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du
komma på ett besök för att se hur programmet är
upplagt? Då är du varmt välkommen att höra av
dig till vår studie‐ och yrkesvägledare.
Läs mer på www.hogsby.se/huc
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Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1 / SVA 1

100 p

Programgemensamma ämnen

1100 p

Vård- och omsorgsarbete 1

200 p

Vård- och omsorgsarbete 2

150 p

Hälsopedagogik

100 p

Medicin 1

150 p

Etik och människans livsvillkor

100 p

Psykologi 1

50 p

Psykiatri 1

100 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Specialpedagogik 1

100 p

Svenska 1 / SVA 1

100 p

Individuella val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

500 p

Totalt 2500 p
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Lärlingsprogrammen på HUC
Vill du kombinera både arbete och skola? Vi erbjuder en rad olika
lärlingsutbildningar där du själv är med och lägger upp din studietid tillsammans
med skolan i samråd med ett företag.
Som lärling genomför du din utbildning med att varva teori och praktiskt arbete. Ungefär halva din studietid
tillbringar du på skolan och den andra delen av tiden spenderar du på ett företag där du skapar dig värdefulla
kunskaper och kontakter. Hos företaget får du en personlig handledare. Dina betyg sätter din yrkeslärare på HUC
i samråd med din handledare.
Som lärling kan du ansöka om extra ersättning från CSN. Lärlingsersättningen görs på en särskild blankett från
CSN. Ersättningen är 1000 kr extra/månad och är ett bidrag för måltider och resor. Läs mer på www.csn.se.

Bygg‐ och anläggningsprogrammet
Du väljer mellan inriktningarna Husbyggnad eller Måleri och utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom
byggnadsbranschen. Oavsett inriktning ger utbildningen dig en stabil grund för livslångt lärande inom ditt yrke.
Du får en bred utbildning som är anpassad för både dagens och framtidens krav i branschen.

Handels‐ och administrationsprogrammet
Du väljer mellan inriktningarna Handel och service och Administrativ service. Inriktningen Handel och service ger
dig fördjupade kunskaper för arbete inom detalj‐ och partihandel. Inriktningen Administrativ service ger dig
kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig
förvaltning. Du utvecklar dina kunskaper i kundrelationer och det personliga mötet är i fokus genom hela
utbildningen.

Hantverksprogrammet
Ett skräddarsytt program för dig som vill arbeta kreativt och skapande. Beroende på ditt intresse inom hantverk
och tillgång på praktikplats löser vi en inriktning som passar dig.
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Introduktionsprogrammen på HUC
Saknar du behörighet till gymnasiet eller behöver förbättra dina
språkkunskaper inför kommande studier? Varmt välkommen till
Introduktionsprogrammen! Här anpassar vi studierna efter din förmåga.

Preparandutbildning
Utbildningen ger dig som elev behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande
program eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill
bli behörig. Den utformas individuellt för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Du kan
kombinera utbildningen med enstaka gymnasiekurser.

Språkintroduktion
Språkintroduktionen är till för dig som nyligen anlänt till Sverige. Här är det fokus på språkutbildning
för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är
individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.
Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden
eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ förbereder dig som elev till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till
arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar
behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas
individuellt efter varje enskild elevs behov.

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du
komma på ett besök för att se hur programmet är
upplagt? Då är du varmt välkommen att höra av
dig till vår studie‐ och yrkesvägledare.
Läs mer på www.hogsby.se/huc
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Om HUC
Värdegrund
HUC är en skola som vänder sig till alla som vill få en bred kunskap och social kompetens för att lyckas
i framtiden. Under gymnasietiden kan det hända mycket i både kropp och knopp och skolan ska vara
en trygg plats att utvecklas i. HUC är en skola med goda förutsättningar för trivsel och aktivt lärande.
Vi värdesätter att eleverna känner sig sedda och får det stöd de behöver. Fördelen med en mindre
skola är att eleverna får en närmare kontakt med mentor, lärare och övrig personal.
Vi som arbetar på HUC strävar efter ett klimat där vi kan växa tillsammans!

Likabehandlingsplan
Här på HUC visar vi varandra ömsesidig respekt och har förståelse för att vi är olika, har olika uppgifter
och har rätt att ha olika åsikter. Alla elever ska kunna gå till skolan och känna meningsfullhet, glädje
och trygghet. Oavsett t.ex. kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning ska alla elever känna att de behandlas likvärdigt.
Här på HUC ställer vi upp för varandra och verkar för en god sammanhållning. Som personal på HUC
arbetar alla systematiskt utifrån vår likabehandlingsplan för att i det dagliga arbetet visa att
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inte accepteras.

Framtidsplaner
Vi på HUC strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten. Vår omvärld förändras ständigt
och vi arbetar för att hänga med i utvecklingen. Vi vill hela tiden förbättras och är lyhörda för
förslag från både elever och personal. Elevrådet har en viktig roll i vårt utvecklingsarbete där
elevernas åsikter och idéer lyfts.
Vi vill att alla elever ska känna sig trygga på skolan och trygga i sig själva och därmed vara
delaktiga i skolans utvecklingsarbete och känna att alla förslag, stora som små, tas på allvar.
Våra elever är vår viktigaste ingrediens för att vårt framgångsrecept ska bli lyckat!
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Kontaktpersoner
Rektor, Christina Henriksson
0491‐293 52
christina.henriksson@hogsby.se
Administratör, Ann Johansson
0491‐293 50
ann.johansson01@hogsby.se
Studie‐ och yrkesvägledare ‐ Gymnasiet, Ulrika Claesson
0491‐293 51
ulrika.claesson@hogsby.se
Studie‐ och yrkesvägledare ‐ Komvux, Petra Gustavsson
0491‐293 86
petra.gustavsson@hogsby.se
Skolkurator, Charlotte Lindgren
0491‐292 16
charlotte.lindgren@hogsby.se
Skolsköterska, Charlotte Ek Rosander
0491‐292 15
charlotte.ek‐rosander@hogsby.se
Vaktmästare, Annelie Tingström
0491‐293 55
annelie.tingstrom@hogsby.se

För kontaktuppgifter
till programansvariga, se
www.hogsby.se/huc
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Sagt av elever på HUC

”På HUC får jag det stöd jag
behöver. Jag tycker matten är
svår, det är många svåra ord.
Men då får jag dem förklarade
för mig många gånger.”
”Hit till HUC kan jag gå eller
cykla. Jag kan sova längre på
morgonen och efter skolan har
jag tid till fotbollsträningarna!”

”Jag drömmer om att bli
robotsvetsare! Här på HUC får
jag grunderna jag behöver och
ett diplom som intygar att jag är
internationell svetsare vilket ger
massa jobbmöjligheter!”

”Jag ska söka polisutbildningen
efter gymnasiet. På HUC får jag
den behörigheten jag behöver
och dessutom meritpoäng för att
öka mina chanser att bli
antagen!”

”Vi är lite mindre klasser här på
HUC. Det tycker jag är skönt! Vi
får en bättre gemenskap och
mer tid med lärarna. Man vet
nästan vilka alla är!”
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Gilla
HUC - Högsby UtbildningsCenter
på Facebook!

I den här broschyren presenteras de program och inriktningar
som planeras att ges under läsåret 2019/2020.
Vissa förändringar kan dock ske efter tryck. Beroende på antalet
sökande och ekonomiska förutsättningar kan utbildningar
tillkomma, ändras eller ställas in.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller felskrivningar.
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Psst…
Har du frågor om hur det fungerar
att studera på HUC?
Eller skulle du vilja komma hit på
ett besök?
Du är varmt välkommen att kontakta
oss så hjälper vi dig!

Läs mer om oss på

www.hogsby.se/huc

Högsby UtbildningsCenter
Ringvägen 5, 579 33 Högsby
0491‐293 50
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