
En ljusare framtid - 
börjar med motivation



När vi startade Hudikgymnasiet 2006 så sa vi att det 
ska ha spelat roll att ha gått på vår skola. Vi måste 
göra något annorlunda och bättre, annars finns det 
andra skolor man kan gå på. Innan vi startade skolan 
drev vi en utbildning för arbetslösa ungdomar som 
hade gått ut gymnasiet. Vi märkte då att oavsett hur 
det hade gått för dem i skolan, så var de inte särskilt 
förberedda för livet efter skolan. Utbildningen ledde 
till att 9 av 10 elever gick vidare till jobb eller högre 
utbildning och vi fick ofta frågan: - Varför fick vi inte 
lära oss det här i gymnasiet? Det var fröet till Hudik-
gymnasiet – en skola där du utvecklas som person 
samtidigt som du får en gymnasieutbildning av hög 
kvalitet. Vi har skapat en skola där eleverna är trygga 
och kan vara sig själva samtidigt som de kan utveck-
la sina kunskaper och nå sin fulla potential. Ska man 
förklara hur det går till så är det kort sagt, Tuff kärlek. 
Vi lär känna våra elever och de lär känna oss. Vi tror 
på dem och vi visar att vi gör det. Det gör vi genom 
att umgås med dem och bemöta dem respektfullt 
men också genom att ställa höga krav på deras 
beteende och på hur de sköter sin utbildning. Min 
bästa stund på hela året är när jag får stå på scenen 
framför våra studenter, se på dem och känna att de 
är förberedda, att de tror på sig själva och att det 
spelade roll att de valde Hudikgymnasiet.

Rektorn har ordet

Lena Lingman



LJUD OCH STUDIO 
För dig som är intresserad av ljud och 
musik i digital form. Ljud och studio är 
en profil på den nationella inriktningen 
Estetik och media och dina framtida yrken 
kan vara musikproducent, ljudtekniker, 
ljudproducent för film, reklam, radio 
eller tv m.m. Eller så väljer du Ljud- och 
studio för att kunna studera vidare efter 
gymnasiet samtidigt som du får hålla 
på med något du gillar. Som ljudelev på 
Hudikgymnasiet får du lära dig att göra 
ljud- och musikproduktioner både digitalt, 
live och i studio. Under hela din utbildning 
kommer du att jobba med riktiga kunder.

SAMHÄLLS-
VETENSKAP
För dig som är intresserad av hur vi 
människor och samhället styrs och 
utvecklas. Dina framtida yrken kan vara 
psykolog, lärare, polis, journalist, statsvetare 
och personalvetare m.m. Eller så väljer du 
Samhällsvetenskapsprogrammet för att 
få en bred utbildning som ger dig många 
möjligheter att välja väg senare i livet. Som 
samhällselev på Hudikgymnasiet läser du 
beteendevetenskap, en typ av kunskap 
som ger dig ett försprång i arbetslivet, 
oavsett vilken bransch du väljer att jobba 
inom.

GRAFISK DESIGN 
För dig som är intresserad av design och 
media. Grafisk design är en profil på den 
nationella inriktningen Estetik och media 
och dina framtida yrken kan vara grafisk 
formgivare, interaktiv designer, art director, 
fotograf, journalist m.m. Eller så väljer du 
Grafisk design för att kunna studera vidare 
efter gymnasiet samtidigt som du får hålla 
på med något du gillar. Som grafisk elev 
på Hudikgymnasiet får du lära dig att göra 
produkter i både digital och tryckt form. 
Under hela din utbildning kommer du 
att jobba med riktiga kunder och under 
ditt tredje år driver du en reklambyrå 
tillsammans med dina klasskamrater.

MUSIK
För dig som är intresserad av att 
skapa eller framföra egen och 
andras musik. Dina framtida yrken 
kan exempelvis vara musiker, 
musiklärare, musikproducent, 
studiomusiker eller låtskrivare. 
Eller så väljer du musik för att få 
en utbildning som du kan studera 
vidare efter, samtidigt som du 
får hålla på med något som du 
gillar under gymnasietiden. Som 
musikelev på Hudikgymnasiet 
kommer du att spela i grupp 
och framträda för publik. Både 
du som är erfaren musiker eller 
sångare och du som är nybörjare 
kan söka till vårt musikprogram.

EKONOMI
För dig som är intresserad 
av samhällsvetenskap med 
inriktning ekonomi eller juridik. 
Dina framtida yrken kan vara jurist, 
advokat, ekonom, butikschef, 
revisor, banktjänsteman m.m.
Utbildningen passar också 
utmärkt för dig som drömmer 
om ett eget företag. Som 
ekonomielev på Hudikgymnasiet 
kommer du att driva ett UF-
företag under din utbildning 
och du kan välja att läsa mot 
diplomerad gymnasieekonom. 
Det ger dig fördjupade kunskaper 
inom ekonomi och ytterligare 
försprång i arbetslivet. 

För dig som vill lära dig att 
organisera aktiviteter och att leda 
och utveckla andra. Programmet 
passar både dig som vill jobba 
med barn och ungdomar och 
dig som vill jobba med träning, 
hälsa och friluftsliv. Du behöver 
bara välja till en kurs så får du 
högskolebehörighet och kan 
läsa vidare efter gymnasiet. 
Som Barn- och fritidselev 
på Hudikgymnasiet läser du 
inriktningen Fritid och hälsa och 
flera praktiska kurser såsom 
Naturguidning, Aktiviteter & 
upplevelser och du har 15 veckor 
praktik under din utbildning.

VÅRA PROGRAM

BARN OCH 
FRITID



IDROTTS
SPECIALISERING

FOKUSERA PÅ DIN FAVORITIDROTT!

Idrottsspecialisering ger dig möjlighet att utvecklas 
inom din idrott samtidigt som du läser på gymnasiet! 

Du får en unik möjlighet att koppla ihop den idrott du 
utövar på fritiden i din förening med teori och träning 
under skoltid. 

Utbildningen utgår från din idrott och utöver träning 
behandlas regler, teknik, taktik, idrottsskador, 
träningsprogram, träningsmetoder och deras effekter. 
Du får också träna på att leda aktiviteter inom din 
idrott.

Vi lägger även ett stort fokus på mental träning, en 
framgångsfaktor inom alla idrotter.

På Hudikgymnasiet kan du läsa idrottsspecialisering 
inom allt från bollsport, ridsport, vinteridrott, friidrott, 
kampsport, dans med mera. Vi gör ett individuellt 
upplägg just för dig. Vill du veta mer?

Kontakta mig Eva Lambertsson, kursansvarig.
eva.lambertsson@hudikgymnasiet.se
070-677 23 63

Fina miljöer
Hudikgymnasiet är inrett som 
en trevlig arbetsplats med fina 
möbler, gröna växter, bra belysning 
och bra ventilation. Det är viktigt 
att elever och lärare får jobba i 
en trivsam och lugn miljö som 
inbjuder till arbetsro. Det bidrar 
till en respektfull kultur där man 
tar hand om både varandra och 
lokalerna och där det inte finns 
någon skadegörelse.

Hemlagad mat
Vi har en egen kock som lagar 
mat och bakar bröd till oss varje 
dag. Det är viktigt att våra elever 
längtar till lunchen och känner att 
de får hämta energi inför resten 
av skoldagen. Maten äter vi i vårt 
stora allrum där vi har utsikt över 
gågatan och folkvimlet i Hudiksvall.

Jobb på riktigt
En viktig del av vår utbildning är att göra saker på riktigt med riktiga 
kunder eller publik. Våra elever har genom åren gjort loggor, hemsidor, 
filmer, affischer m.m. till många företag och organisationer i Hudiksvall. 
De har också anlitats som musiker och ansvarat för ljud- och ljusteknik 
på massor av arrangemang. Det är viktigt för oss att jobba i skarpa lägen 
tillsammans med näringslivet.

Vår vision!
Har alltid varit att skapa världens bästa skola. För oss betyder det en 
skola som når höga resultat och där elever och lärare trivs. Vårt sätt att 
nå visionen är genom att bygga bra relationer, ha höga förväntningar 
och skapa en stämning där alla trivs och vill utvecklas. Våra elever är väl 
förberedda för livet efter skolan när de tar studenten.

Mitt i stan
Hudikgymnasiet ligger mitt i centrala Hudiksvall med busshållplatser vid 
knuten. Det innebär att vi har möjlighet att använda hela staden som 
klassrum och t.ex. besöka museum, bibliotek, organisationer eller företag. 
Det centrala läget gör också att det är lätt att pendla till skolan från våra 
grannkommuner.

Digitala verktyg
Alla lärare och elever har en egen PC. Vi har fiber i huset och bra digital 
infrastruktur. Vi använder digitala plattformar för all kommunikation om 
uppgifter och resultat i skolan. Information om hur eleven ligger till i de 
olika kurserna finns tillgängligt för elev och vårdnadshavare hela tiden. 
Vi använder digitala läromedel och använder Microsofts program såsom 
Office 365 och Teams. På de estetiska inriktningarna har eleverna Adobes 
programutbud för produktion av media. Skolan har också ett antal Mac-
datorer då vi anser det viktigt att elever som ska arbeta inom media eller 
ljud och musikproduktion lär sig båda miljöerna.

Ledarskap och teambuilding 
Oavsett vilket program man väljer på Hudikgymnasiet så kommer man att 
ha Ledarskap på schemat. Ledarskapsutbildningen syftar bland annat till 
att lära sig att leda sig själv, att leda andra, att hantera konflikter, att fatta 
beslut och att utvecklas personligen. När våra elever tar studenten har 
de genomgått ca 300 timmar ledarskapsutbildning, ett försprång som 
många av våra gamla elever beskriver att de är mycket tacksamma för. Vi 
jobbar också med teambuilding och åker på teamvecka en gång per år. 
Teamveckorna syftar till att svetsa samman gruppen av lärare och elever 
och är mycket uppskattade.

EVA
LAMBERTSSON

Lärare, Hudikgymnasiet

”Mitt uppdrag är att säkerställa ett 
individuellt upplägg i samarbete med 
elevens föreningstränare om hur eleven 
ska använda skoltiden på bästa sätt. 
I de teoretiska delarna lägger vi stort 
fokus på mental träning som ju är en 
framgångsfaktor inom alla idrotter!”

Dressyrryttare, Hudiksvalls 
Rid- & Ponnyklubb

“Idrottsspecialiseringen har 
gett mig möjligheter att rida 
och träna under skoltid. Jag 
har fått mycket hjälp med 
mental träning och lärt mig hur 
viktigt det är.”

Albin LARSSON
Fotbollsspelare, Nordanstigs FF

”Det är väldigt bra att få 
extra fysisk aktivitet under 
skoltid och såklart bra att 
få utvecklas vidare som 
fotbollsspelare. Kursen ger 
även tid till att reflektera 
över mina prestationer och 
har hjälpt mig att öka mitt 
självförtroende.”
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