
En ljusare framtid  
- börjar med motivation



Bästa möjliga förutsättningar
Vare sig du funderar på att studera vidare på hög- 
skola, gå en yrkesutbildning, studera utomlands eller
jobba en stund medan du funderar, så är det viktiga
att du hittar din väg. Det gör du bäst tillsammans
med oss. Vi motiverar dig så du uppnår din fulla
potential, med en stark självkänsla och stort självför-
troende. Så att du verkligen blir - allt det du vill bli.
Det är vi bäst på.

Vi vill att du verkligen går i mål
Den bästa utbildningen får du av oss, genom vår
kombination av hög undervisningskvalitet och en
motiverande miljö. Vi motiverar dig som ingen annan
gymnasieskola - så att du verkligen går i mål. Det är
det som är skillnaden, på oss och andra!

Nummer 1 på motivation
Vår vision har alltid varit att skapa Sveriges bästa
skola. En skola där både elever och personal trivs
och vill skapa bra resultat, tillsammans. Bra resultat

skapas ur engagemang och engagemang kommer från
motivation.

Klart över genomsnittet 
Vi är ett nationellt föredöme och en av Sveriges bästa 
skolor. Vi har erhållit två utmärkelser av SIQ - Institutet 
för kvalitetsutveckling. DET motiverar! 

Ditt val  
- vår motivation

Våra Program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet



Motivation föder 
framgång

Våra elevers resultat och betyg
Nästan alla som tar studenten hos oss kan välja vad 
de vill göra efter gymnasiet. Vårt mål är, och kommer 
alltid vara, att alla elever ska gå ut med minst god-
kända betyg i alla kurser.

Våra teamveckor
En viktig del i vår verksamhet är våra teamveckor. Då 
lämnar vi skolan för att verkligen kunna fokusera på 
motivation. Teamveckorna svetsar samman alla. Både 
elever och personal.

Våra coacher
Du har en lärare som egen coach under hela din tid 
hos oss. Din coach kommer att stötta och motivera 
dig i allt som dyker upp i din skolgång. Han eller hon 
kommer också att ställa krav på dig för att du ska nå 
så bra resultat som möjligt.

Vår skoldag
Vi har inga håltimmar. Det gör det enklare för dig att 
planera både skolarbete och fritid. Precis som på en 
arbetsplats. 

Skarpt läge motiverar
En viktig del av vår utbildning är att göra saker på 
riktigt och med andra, utanför skolan. Det är mo-
tiverande. Vi gör produktioner och arrangemang till 
företag, organisationer och föreningar. Det kan vara 
allt från att producera en logotyp, spela på något 
event, hjälpa till med en undersökning eller ansvara 
för ljud och ljus vid en konsert.

Digitala verktyg
Vi har länge legat i framkant när det kommer till digital-
isering. Precis som på en arbetsplats får du en laptop  
som du använder under din skoltid. Lika självklart är 
det att våra lärare använder sina datorer i undervis- 
ningen som pedagogiska verktyg. Vi jobbar digitalt 
både i klassrummen och i våra produktionsstudios.

Vårt kvalitetsarbete
Vi har ett välutvecklat och prisbelönt kvalitetssäkrings- 
system där vi kontinuerligt gör uppföjningar och
utvärderingar. Allt för att elever och personal ska få
de bästa förutsättningarna för att nå ett bra resultat.
Vi analyserar, utvärderar och tar fram åtgärder för att
bli ännu bättre, i vårt arbete mot att bli Sveriges mest
motiverande skola. Eller som vi säger – nummer 1 på
motivation.

Framgång för oss, är att se dig växa och nå resultat. För att det ska lyckas, hjälper, stöttar och motiverar
vi dig. Vi vill att du ska kunna välja det du vill göra och brinner för, när du lämnar oss efter tre år.
Här följer några specifika saker som också kommer att hjälpa dig att verkligen bli - allt det du kan och
vill bli.

Alla elever på Hudikgym-
nasiet genomgår Motivations 
& ledarskapsutbildningen. 
När du tagit studenten hos
oss kommer du därför att ha 
kunskaper med dig som ger ett försprång i arbets- 
livet. I Motivations & ledarskapsutbildningen lär du 
dig om konflikthantering, grupprocesser, om att ge 
och ta konstruktiv feedback, hur man motiverar sig 
själv och andra och mycket annat.



Vi har några grundläggande värderingar som styr 
hur vi är och hur vi arbetar. Grunden är att alltid 
motivera. Människor är samtidigt olika. De har inte 
samma förutsättningar. Våra elever behöver därför 
stimuleras på olika sätt. Att se och förstå just det, 
är vår främsta styrka.

Det finns en enorm kraft i vår förmåga att motivera
och den gör att våra elever kan uppnå sin fulla
potential. Därför motiverar vi alla olika.

Bli den Du vill bli
Hos oss ska var och en kunna bli allt det man vill och 
har förutsättningar att bli. Vi motiverar våra elever att 
utmana och utveckla sig själva.

Agera och motivera
Genom vårt sätt att agera påverkar vi andra. Positivt 
bemötande motiverar.

Hela sanningen
Vi nämner saker vid deras rätta namn. Vi pratar inte 
förbi varandra med halvsagda sanningar. Att vara 
sann motiverar.

Handling gäller
I vår skola är det viktigaste vad du faktiskt gör. Inte 
vad du säger att du ska göra.

Vi
motiverar 
alla olika 



EKONOMIPROGRAMMET
Inriktning ekonomi eller juridik

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av 
samhällsvetenskap med inriktning på ekonomi och 
juridik. Det passar dig som vill ha en bred utbildning 
med högskolebehörighet och som vill lära dig mer 
om vårt samhälle och de ekonomiska system som 
styr myndigheter, företag och organisationer, på såväl 
nationell som internationell nivå. 

Väljer du ekonomiprogrammet får du en god grund för 
arbete inom branscher som ekonomi, juridik och företa-
gande som exempelvis marknadsförare, jurist, advokat, 
ekonom, butikschef, banktjänsteman, administratör, 
revisor m.m. Utbildningen ger också en bra grund för 
dig som drömmer om ett eget företag. 

På Ekonomiprogrammet samverkar gymnasiegemen-
samma ämnen med övriga ämnen för att utveckla den 
kombination av kompetenser som studier på högskolan 
och arbetslivet kräver. Vi kombinerar teoretiska studier med 
praktiska och verklighetsbaserade projekt där du får testa 
dina nya kunskaper i skarpt läge.
 
Utbildningen ger kunskaper om företagens roll i samhällsut-
vecklingen; lokalt, nationellt och globalt. Vi studerar också 
hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt och 
hur man startar och driver ett företag. Du kommer själv att 
driva ett eget UF-företag som en del i din utbildning. 

Du får en spännande, tankeväckande och kreativ utbild-
ning inriktad på samhällsfrågor där du får träna på att  
uttrycka åsikter i tal och skrift. Vi lär oss diskutera och 
analysera för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt 
tänkande. Du får också lära dig om hur människor  
fungerar, som individer och i grupp.

Diplomerad gymnasieekonom
Du får även möjlighet att bli diplomerad gymnasie-
ekonom, vilket innebär att du blir extra intressant på
arbetsmarknaden. Du får ett diplom som visar att du
genomgått utbildningen.

Inför år 2 väljer du mellan två inriktningar
Ekonomi: När du läser inriktningen Ekonomi får du de 
kunskaper du behöver för att kunna starta eget företag. Du 
lär dig om företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, 
ledarskap och organisation. 

Juridik: När du läser inriktningen Juridik kommer du att få 
sätta dig in i hur det svenska rättssystemet fungerar. Du 
får även lära dig om hur internationella lagar kan påverka 
det svenska samhället. Du får lösa juridiska problem utifrån 
rättskällor och metoder som du lär dig att använda under 
utbildningen.
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ESTETISKA PROGRAMMET

Estetiska programmet är programmet som ger 
dig det bästa från två världar. Du får utveckla din 
kreativa och skapande förmåga och skaffa dig en 
bra grund för framtida arbete inom din estetiska 
bransch. Du får samtidigt med dig en bred hög-
skolebehörighet och därmed möjlighet till vidare- 
utbildning inom många områden. 

Vi har tre inriktningar
Musik, Grafisk design och Ljud- och studioteknik.  
Förutom att utveckla ditt intresse och dina talanger 
inom den inriktning du valt, läser du också entre-
prenörskap och ledarskap. 

Estetiska programmet

MUSIK

Musik är en högskoleförberedande inriktning för 
dig som vill skapa och framföra egen eller andras 
musik. Vill du kunna skriva och producera din 
egen musik? Utveckla och fördjupa din sångröst 
och dina färdigheter i ditt instrument, eller bli en 
bättre scenartist? Här får du möjlighet att utveckla 
din förmåga att skapa och leverera musik-
framträdanden av hög kvalitet, själv eller tillsam-
mans med andra.

Väljer du Musik har du en god grund för att arbeta 
med musik, konst och kommunikation. Dina 
framtida yrken kan exempelvis vara musiker, 
musiklärare, musikproducent, kompositör, studio-
musiker, låtskrivare m.m. eller varför inte starta 
ett eget företag? I årskurs tre har du möjlighet 
att genomföra en del av din utbildning i form av 
ett UF-företag med externa kunder, en ovärderlig 
erfarenhet. 

På inriktningen Musik fokuserar vi på att utveckla din 
kommunikativa förmåga med musiken som uttrycks- 
sätt. På Hudikgymnasiet är liveframträdanden och 
studioinspelningar viktiga verktyg i musikutbildnin-
gen. Utbildningen har en individuell riktning där du 
väljer ditt instrument men där du sedan utvecklar dina 
kunskaper genom att spela med andra. Du får träna 
på ditt scenspråk och din förmåga att kommunicera 
med dina medmusiker och din publik. 

I utbildningen ingår också gehörs- och musiklära där 
du får lära dig att läsa noter och annan grundläg-
gande musikteori. Du får också coachning i att skriva 
och framföra din egen musik och kunskap om den 
senaste tekniken. Du guidas i musikens värld och 
förbereds för vidare studier samt lär dig hur musik-
branschen fungerar i praktiken. 



Estetiska programmet 
GRAFISK DESIGN

Grafisk design är en högskoleförberedande inrikt-
ning för dig som vill arbeta med skapande pro-
cesser, media och design. Vill du kunna producera 
professionella produkter för tryck? Utveckla dina 
färdigheter inom olika estetiska uttryck, jobba 
med webbdesign eller som fotograf? Här får du 
möjlighet att arbeta kreativt med text, bild och ljud 
från skiss till publicering. Att utveckla ditt sinne för 
design och din skapande förmåga och att lära dig 
uttrycka dina och andras idéer både i digital media 
och printmedia.

Väljer du Grafisk design får du en god grund för 
att arbeta inom reklam, konst och kommunikation. 
Dina framtida yrken kan exempelvis vara grafisk 
formgivare, interactive designer, art director, foto-
graf, projektledare, journalist, skribent m.m. eller 
varför inte starta ett eget företag? I årskurs tre har 
du möjlighet att genomföra en del av din utbild- 
ning i form av ett UF-företag med externa kunder, 
en ovärderlig erfarenhet. 

På inriktningen Grafisk design fokuserar vi på den 
kreativa processen i sin helhet från idé till färdig 
produkt. Du får kunskaper om och praktiska erfaren-
heter av visuell grafik som används i olika typer av 
medieproduktioner och grafisk formgivning. 
Vi studerar modern teknik inom området och utvecklar 
känslan för hur innehåll och form ska avvägas för att 
bäst kommunicera med en tänkt målgrupp. 

I inriktningen ingår också utbildning i fotografisk bild. 
Du får praktisk och teoretisk kunskap om bildspråk 
samt möjlighet att utveckla kreativitet och problem-
lösningsförmåga i samband med fotografiskt bild-
berättande.

Estetiska programmet 
LJUD- OCH STUDIOTEKNIK

Ljud- och studioteknik är en högskoleförbere-
dande inriktning för dig som vill arbeta med ljud 
och musik i alla dess former. Vill du lära dig att 
producera din egen eller andras musik? Arbeta 
med ljudläggning till film eller utveckla kunskaper 
och färdigheter som ljudtekniker, live eller i 
studio? Här får du möjlighet att använda din 
fantasi och tekniska förmåga för att leverera ljud-, 
musik- och studioproduktioner med hög kvalitet.

Väljer du Ljud- och studioteknik har du en god 
grund för att arbeta med ljudproduktioner inom 
t.ex. reklam-, media- och musikbranschen. 
Dina framtida yrken kan exempelvis vara studio-
tekniker, ljudtekniker, musikproducent, ljudpro-
ducent för film, reklam, radio, tv m.m. Eller varför 
inte starta ett eget företag? I årskurs tre har du 
möjlighet att genomföra en del av din utbildning 
i form av ett UF-företag med externa kunder, en 
ovärderlig erfarenhet. 

På inriktningen Ljud- och studioteknik får du kunska-
per om och praktisk erfarenhet av att planera och 
genomföra ljudproduktioner som används i olika 
typer av media-, musik- och studioproduktioner. 

Din 
ljusa framtid 
- börjar med  
motivation

Vi studerar de grundläggande teknikerna i ljudproduk-
tion. Där ingår digital musikproduktion, inspelnings- 
teknik i studio, mixning av liveljud, radiosändning m.m. 
I utbildningen ingår också grundläggande musikteori. 

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla dina tek- 
niska kunskaper och ditt personliga uttryck. Du får lära 
dig allt om etik, lagar och regler samt träna på krea-
tivitet och problemlösningsförmåga i samverkan med 
artister och andra beställare. 



SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Inriktning beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program 
du väljer om du är intresserad av hur människan 
och samhället styrs och utvecklas i Sverige och 
världen och om du vill ha en bred utbildning med 
högskolebehörighet. Vill du lära dig mer om vårt 
samhälle och ekonomiska system? Sätta dig in i 
internationella relationer och konflikthantering och 
utveckla dina kunskaper om vår historia och våra 
religioner? Här får du möjlighet att utveckla dina 
kunskaper om de system och de maktvillkor som 
styr våra olika samhällen och kulturer.

Väljer du det här programmet har du en god grund 
för att arbeta inom många olika branscher. Dina 
framtida yrken kan exempelvis vara psykolog,  
lärare, journalist, polis, kurator, statsvetare,  
personalvetare m.m.

På Samhällsvetenskapsprogrammet samverkar 
gymnasiegemensamma ämnen med övriga ämnen 
för att utveckla den kombination av kompetenser 
som studier på högskolan och arbetslivet kräver. 
Vi kombinerar teoretiska studier med praktiska och 
verklighetsbaserade projekt där du får testa dina nya 
kunskaper i skarpt läge. Du blir erbjuden att driva 
ett eget UF-företag i årskurs 3 som en del av din 
utbildning.
 
Du får studera frågor som rör demokrati, kommunika-
tion, genus, historia, miljö och etik. Du får en spän-
nande, tankeväckande och kreativ utbildning inriktad 
på samhällsfrågor. Du får träna på att uttrycka åsikter 
i tal och skrift. Du får diskutera och analysera olika 
problem för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt 
tänkande. 

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunska-
per om människors utveckling, socialisation och 
beteende i olika sammanhang och situationer. Du får 
kunskaper om och praktisk erfarenhet av lärande, 
ledarskap och kommunikation. Inriktningen ger 
dig en bra grund att stå på om du vill fördjupa din 
förståelse för vad som kan ligga bakom människors 
beteende, som individer samt som deltagare i grup-
per, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. 
I utbildningen får du också utveckla din förmåga att 
kommunicera med hjälp av varierande och ämnes- 
överskridande redovisningsformer. 



”Det bästa med

Hudikgymnasiet är att 

jag blir sedd och får 

den motivation jag 

behöver för

att utvecklas”

BARN- OCH  
FRITIDSPROGRAMMET

Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet på Hudikgymnasiet är 
ett yrkesprogram för dig som vill jobba med männi-
skor och som vill jobba praktiskt med att organisera 
och leda samt få högskolebehörighet. Vill du ordna 
en stor sportturnering? Organisera en konsert eller 
lära dig att bli en uppskattad ledare för både barn 
och vuxna? Här får du möjlighet att använda din 
kreativitet och din framåtanda för att arrangera och 
organisera arrangemang och fritidsaktiviteter för 
människor. 

Väljer du vårt Barn och fritidsprogram har du en 
god grund för att arbeta professionellt med upplev-
elser, arrangemang och events men också med 
skola, omsorg och friskvård. Dina framtida yrken 
kan exempelvis vara arrangör, eventkoordinator, 
projektledare, idrottsplatspersonal, aktivitets- eller 
idrottsledare, lärare, barn- och ungdomsledare m.m. 
eller varför inte starta eget företag? I årskurs tre har 
du möjlighet att genomföra en del av din utbildning 
i form av ett UF-företag med externa kunder, en 
ovärderlig erfarenhet. 

På Barn- och fritidsprogrammet fokuserar vi på organi-
sations- och ledarprocesser som ger eleverna pedago-
giska kunskaper och förmågor men också kunskaper 
om och praktiska erfarenheter av att planera och 
genomföra olika typer av aktiviteter och arrangemang. 
Utbildningen ger även kunskaper inom människors 
fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter 
samt om människors hälsa och hälsofrämjande  
arbete. Det är ett yrkesförberedande program som vi 
har anpassat med kurser som gör att du även här kan 
bli behörig till vidare studier på högskola.

15 veckors praktik 
Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlag-
da lärandet - APL. Det betyder att du under 15 veckor 
kommer att praktisera på en eller flera arbetsplatser. 
Det kommer att utveckla dina yrkeskunskaper och du 
får en inblick i den bransch du har valt. Det är bra för 
att skapa kontakter och nätverk inom yrket samtidigt 
som du får testa dina kunskaper.



Gymnasiegemensamma 

ämnen 1250p

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  350p

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

Psykologi 1   50

Juridik  300p

Filosofi 1   50

Affärsjuridik 100

Rätten och samhället 100

Psykologi 2a   50

Programfördjupning  300p

Geografi 1 100

Ledarskap

och organisation 100

Marknadsföring 100 

Gymnasiearbete  100p

Individuellt val  200p

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Gymnasiegemensamma 

ämnen  1250p

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  350p

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Moderna språk 100

Psykologi 1   50

Ekonomi  300p

Entreprenörskap 

och företagande 100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3b 100

Programfördjupning  300p

Geografi 1 100

Ledarskap

och organisation 100

Marknadsföring 100

Gymnasiearbete  100p

Individuellt val  200p

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Gymnasiegemensamma 

ämnen 1150p

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 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma 

ämnen 150p

Estetisk kommunikation 1 100 

Konstarterna och samhället    50 

 

Estetik och media 400p

Digitalt skapande 1   100 

Medieproduktion 1  100 

Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och   

kommunikation 1 100 

Programfördjupning 500p

Psykologi 1    50 

Psykologi 2a    50 

Mental träning  100 

Entreprenörskap 100 

Fotografisk bild 1  100 

Grafisk kommunikation 1 100 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Gymnasiegemensamma 

ämnen 1150p

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 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

 

Programgemensamma 

ämnen 150p

Estetisk kommunikation 1 100 

Konstarterna och samhället    50 

Estetik och media 400p

Digitalt skapande 1   100 

Medieproduktion 1  100 

Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och   

kommunikation 1 100 

Programfördjupning 500p

Psykologi 1    50 

Psykologi 2a    50 

Mental träning  100 

Entreprenörskap 100 

Ljudproduktion 1  100 

Musikproduktion 1   100 

Gymnasiearbete 100p

 Individuellt val 200p  

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Ekonomi- 
programmet 
Inriktning Juridik

Estetiska 
programmet 
Grafisk design
Inriktning Estetik och media

Estetiska 
programmet  
Ljud- och studioteknik
Inriktning Estetik och media

Våra program 
och inriktningar

Ekonomi- 
programmet
Inriktning Ekonomi

Gymnasiegemensamma 

ämnen 1150p

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 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma 

ämnen 150p

Estetisk kommunikation 1  100 

Konstarterna och samhället    50 

Musik  400p

Ensemble med körsång 200 

Gehörs- och musiklära 1 100 

Instrument eller sång 1 100 

Programfördjupning 500p

Psykologi 1    50 

Psykologi 2a    50 

Mental träning  100 

Entreprenörskap 100 

Instrument eller sång 2 100 

Ensemble 2 100 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Gymnasiegemensamma 

ämnen 1150p

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 300p

Filosofi 1    50 

Moderna språk  200 

Psykologi 1    50 

Beteendevetenskap 450p

Ledarskap och 

organisation  100 

Kommunikation  100 

Psykologi 2a   50 

Samhällskunskap 2 100 

Sociologi 100 

Programfördjupning 300p

Entreprenörskap  100 

Geografi 1 100 

Etnicitet och 

kulturmöten 100 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Gymnasiegemensamma 

ämnen 600p

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 

Programgemensamma 

ämnen 700p

Hälsopedagogik 100 
Naturkunskap 1a2   50 
Kommunikation 100 
Lärande och utveckling 100 
Människors miljöer 100 
Pedagogiskt ledarskap 100 
Samhällskunskap 1a2   50 
Svenska 2 100 

Fritid och hälsa  300p

Fritids- och 
friskvårdsverksamheter 200 
Fritids- och 
idrottskunskap 100 

Programfördjupning 600p

Eventteknik 100 
Konferens och 
evenemang 100 
Psykologi 1   50 
Psykologi 2b   50 
Svenska 3 100 
Aktiviteter och 
upplevelser 100 
Entreprenörskap 100 

 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p 

----------------------------------------- 
Totalt:  2500p

Estetiska 
programmet 
Musik
Inriktning Musik 

Samhällsveten-
skapsprogrammet 
Inriktning Beteendevetenskap

Barn- och  
fritidsprogrammet 
Inriktning Fritid och hälsa
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VIKTIGT OM VÅRA PROGRAM OCH INRIKTNINGAR 
 
• Samtliga program innehåller Motivations & ledarskapsutbildningen som sträcker sig över 
 hela skoltiden
• Vi är den gymnasieskola i Hälsingland som har längst erfarenhet av inriktningen  
 beteendevetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet  
• På Barn- och fritidsprogrammet gör du 15 veckors praktik 
• På Ekonomiprogrammet väljer du inför år två någon av inriktningarna Ekonomi eller Juridik
• På Estetiska programmet väljer du redan när du söker till oss mellan inriktningarna; 
 Musik, Grafisk design och Ljud- och studioteknik



Adress: Box 1190, 824 14 Hudiksvall - Besöksadress: Drottninggatan 2, 824 30 Hudiksvall
Telefon 0650-541 530 - E-post: info@hudikgymnasiet.se
www.hudikgymnasiet.se – facebook.com/hudikgymnasiet

En ljusare framtid - mitt i stan!

Hudikgymnasiet bygger på en idé om unga människors förmåga och en tro på framtiden. 
Vår vision är att skapa ”Sveriges mest motiverande skola” för både lärare och elever. 


