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4 DETTA ÄR HVILAN UTBILDNING

Hvilan har en unik prof il som lockar elever från 
hela landet. Alla våra program är inriktade mot 
miljö och hållbarhet och skolan drivs av  
Gröna näringens riksorganisation, GRO. Det 
gröna tänket märks i allt vi gör; från den goda 
maten, en oslagbar miljö – till våra utbildningar. 

STUDIE- OCH YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

Välj bland tolv olika gymnasieprogram, både teoretiska 
och yrkesförberedande. Hos oss kan du bl. a. utbilda dig 
till trädgårdsmästare, anläggare och florist. Eller så väljer 
du något av våra klassiska studieförberedande program. 
Vi har också ett antal spännande program med inrikt-
ning mot gastronomi och restaurang.

GRÖN SKOLA MED ANOR

Hvilan är en anrik skola. Redan 1868 startade vår första 
utbildning i skånska Kabbarp.  Numera finns vi både i 
Skåne och i Stockholm. På vår traditionsrika skola, mellan 
Malmö och Lund, studerar du i härlig miljö, omgiven av 
trädgårdar och odlingar. Här kan du också bo på vårt  
populära internat. I Stockholm ligger vår nya gymnasie-
skola på Kungsholmen, mitt i city med utsikt över hela 
staden. Från och med hösten 2019 finns vi även i  
Göteborg, Halmstad, Lund och Malmö.

Vi är en skola med fötterna i traditionen – och med 
huvudet i framtiden!

Det innebär att vi vilar tryggt i vårt gröna arv och har ett 
dynamiskt utbyte med dagens samhälle. Redan under 
dina gymnasieår på Hvilan får du värdefulla kontakter 
med arbetsliv och högre studier. Du får också chansen 
att starta UF-företag, vilket program du än väljer.

Välkommen att bekanta dig med utbudet på våra olika 
studieorter och den särskilda Hvilan-andan, den varma 
atmosfären och starka gemenskapen som många talar om. 

VÄLKOMMEN TILL 
HVILAN UTBILDNING



UNDER HÖSTTERMINEN 2019  
STARTAR VI NYA SKOLOR I :

GÖTEBORG

HALMSTAD

LUND

MALMÖ

KABBARP – SKÅNE

Internatskola med anor f rån 1868

Studie- och yrkesförberedande program

Sveriges grönaste utemiljö med totalt 
65 hektar mark, med all t  f rån vin- 
och grönsaksodlingar ti l l  växthus, 
driftshallar och parker

Undervisning med några av landets 
skickligaste yrkeslärare

Egen restaurang och gårdsbutik som 
använder skolans egenodlade råvaror

STOCKHOLM

Nystartad skola med anor f rån 1868

Studieförberedande gymnasieprogram

Lokaler med fantastisk stadsutsikt

Mentorsprogram med handplockade 
mentorer direkt f rån näringslivet

Mat ti l lagad av kockar med högsta 
kvalitet – all tid svenskproducerade 
råvaror med flera rätter varje dag

FÖLJ OSS PÅ VÅRA 
SOCIALA MEDIER!

Sök på: 
Hvilan Utbildning

WWW.HVILANUTBILDNING.SE
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STUDIEFÖRBEREDANDE
PROGRAM
Att läsa studieförberedande program på Hvilan har 
sin speciella poäng. I Stockholm, på våra andra nya 
orter och i skånska Kabbarp kan du välja mellan 
samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskaps-
programmet och ekonomiprogrammet. Vår gröna 
profil och kontakten med näringsliv och universitet 
ger dig värdefulla möjligheter att koppla teoretiska 
studier till praktiken.  Tack vare samarbetet med 
SLU har vi exempelvis ett unikt NA-program på 
skolan i Kabbarp. 

PROGRAMLISTA
Ekonomi (EK) 8

Naturvetenskap (NA) 10

Samhällsvetenskap (SA)  12

 

KUNSKAPSRESA
Förbered dig på en studie- 

resa och samarbete med  
skolor/universitet inom och  

utanför Sverige, ex.  t i l l 
Frankrike, England, Italien,  

Kina och USA.

7STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

UNG FÖRETAGSAMHET

Under gymnasietiden får du, i samarbete 
med Ung Företagsamhet, starta och driva 
eget företag – en erfarenhet som du kommer 
att ha stor nytta av i ditt f ramtida yrkesliv.



8 EKONOMIPROGRAMMET

Det behövs alltid duktiga ekonomer, 
både i offent lig verksamhet och på  
privata företag. 

På ekonomiprogrammet får du lära dig om 
de ekonomiska och juridiska förhållandena i 
samhället, om inhemsk handel och interna-
tionellt företagande. Du lär dig hur samhällets 
resurser används på bästa sätt, hur man startar 
och driver ett företag och hur Sveriges juridik 
påverkar företag och privatpersoner. Oavsett 
vilken inriktning du väljer läser du ämnen som 
företagsekonomi, privatjuridik och psykologi 
och får en bra grund för vidare utbildning på 
ekonomihögskolor och universitet.

INRIKTNING: EKONOMI

I inriktningen ekonomi får du fördjupade 
kunskaper i företagandets villkor. Du lär dig 
marknadsföring och hur man marknadsför 
varor och tjänster och hur ett företag redovisar 
sin ekonomi och hur företagande fungerar ur 
ett internationellt perspektiv.

INRIKTNING: JURIDIK

I inriktningen juridik får du kunskaper om 
rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt 
samhälle och hur det det påverkas av inter-
nationell rätt. Du utvecklar din förmåga att 
analysera och bedöma juridiska problem med 
hjälp juridiska metoder och rättskällor. 

EKONOMI
INRIKTNING: EKONOMI /  JURIDIK

RÄKNA MED TRE  
INTRESSANTA ÅR

Ekonomiprogrammet passar 
för dig som drömmer om 

att starta eget och funderar 
på vad som gör ett företag 
f ramgångsrikt ,  eller för dig 

som gil lar rättvisa  
och juridik.

INRIKTNINGAR

Ekonomi 
Göteborg, Halmstad, Kabbarp, 
Lund, Malmö och Stockholm

Juridik 
Stockholm



99

Gymnasiegemensamma ämnen 1250

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  350

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1 50

Moderna språk 100

Inriktning: Ekonomi 300

Entreprenörskap och företagande 100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3b 100

Programfördjupning  300

Marknadsföring 100

Affärsjuridik 100

Redovisning 2 100

Inriktning: Juridik  300

Affärsjuridik  100

Rätten och samhället  100

Filosofi 1  50

Psykologi 2a  50

Programfördjupning  300

Entreprenörskap och företagande  100

Retorik  100

Företagsekonomi 2  100

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100

POÄNGPLAN

ALLA ORTER



Väljer du NA på Hvilan får du läsa ett klassiskt NA-program som 
öppnar de flesta dörrar till vidare studier.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att laborera, göra exkursioner 
och studiebesök till intressanta och lärorika platser både i och utanför Sverige. 
Du undervisas av engagerade och professionella lärare som använder skolans 
resurser för att ge dig den bästa utbildningen, och därmed de bästa förutsätt-
ningarna för dina framtida studieval.

10 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NATURVETENSKAP
INRIKTNING: NATURVETENSKAP / NATURVETENSKAP 
OCH SAMHÄLLE

INRIKTNINGAR

Naturvetenskap 
Göteborg, Halmstad, Kabbarp, 
Lund, Malmö och Stockholm

Naturvetenskap och samhälle 
Göteborg, Kabbarp och Stockholm
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DU KAN FÖRÄNDRA 
VÄRLDEN

Här fördjupar vi  oss i  de stora 
f rågorna rörande hållbar ut-
veckling, samhällsplanering 

och klimatförändringar.  Tack 
vare skolans samarbete med 
SLU är vårt naturvetenskaps-

program i Kabbarp unikt .

POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 

Engelska 5 100 

Engelska 6  100 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 1c  100 

Matematik 2c  100 

Matematik 3c  100 

Religionskunskap 1  50 

Samhällskunskap 1b  100 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma ämnen  450 

Biologi 1  100 

Fysik 1a  150 

Kemi 1 100 

Moderna språk 100

Inriktning: Naturvetenskap  400 

Biologi 2 100 

Fysik 2 100 

Kemi 2 100 

Matematik 4 100

Programfördjupning 200

Bioteknik 100

Entreprenörskap 100 

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300

Biologi 2 100 

Geografi 1 100 

Samhällskunskap 2 100 

Programfördjupning 300 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Entreprenörskap 100 

Bioteknik 100 

Individuellt val   200

Gymnasiearbete   100

INRIKTNING ”NATURVETENSKAP”

Inriktningen naturvetenskap ger dig en bred 
utbildning inom naturvetenskap och är ett av de 
populäraste valen på skolan. Du utvecklar ett natur-
vetenskapligt förhållningssätt, logiska resonemang, 
problemlösning och kritiskt tänkande. Inriktningen 
förbereder dig väl för högskole- och universitets-
utbildningar inom det naturvetenskapliga och 
tekniska området. 

INRIKTNING ”NATURVETENSKAP  
OCH SAMHÄLLE”

Inriktningen är tvärvetenskaplig och perfekt för 
dig som är intresserad av de naturvetenskapliga 
ämnena samtidigt som du fortfarande läser sam-
hällsvetenskapliga kurser. Du får en kombination av 
det naturvetenskapliga biologiska perspektivet och 
studier av människan som en social och kulturell 
varelse. Inriktningen ger dig goda möjligheter för 
fortsatta studier inom ett brett område. 

ALLA ORTER



På samhällsvetenskapsprogrammet får 
du bland annat lära dig att analysera och 
förstå sammanhangen i det som händer 
just nu. Det som hände i Sverige och 
i världen igår, blir aktuellt ämne i ditt 
klassrum idag!

Du får lära dig att kommunicera, diskutera och 
reflektera över frågor som demokrati, kommu-
nikation, etik, miljö, genus och makt ur ekono-
miska, sociala och politiska aspekter. Gillar du 

att tänka kreativt, lösa problem och samarbeta 
med andra får du stora möjligheter till det på 
samhällsvetenskapsprogrammet.

Samhället studeras ur ett socialt, kulturellt 
och politiskt perspektiv. Men du får också en 
förståelse för hur människors livsvillkor varierar 
ur en historisk och global synvinkel. Program-
met har en svårslagen bredd när det gäller att 
kvalificera och förbereda dig för vidare studier 
på högskola.

12 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SAMHÄLLSVETENSKAP
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP / SAMHÄLLSVETENSKAP

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskap 
Göteborg, Kabbarp, Lund, 
Malmö och Stockholm

Samhällsvetenskap 
Göteborg, Kabbarp, Lund, 
Malmö och Stockholm
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Gymnasiegemensamma ämnen 1150

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  300

Filosofi  50 

Psykologi  50 

Moderna språk  200 

Inriktning: Beteendevetenskap  450

Ledarskap och organisation  100 

Kommunikation  100 

Psykologi 2a  50 

Sociologi 100

Samhällskunskap 2  100 

Programfördjupning  300 

Journalistik, reklam och information 1  100 

Entreprenörskap 100 

Hållbart samhällsbyggande  100

Inriktning: Samhällsvetenskap  450

Geografi 1  100

Historia 2a  100

Religionskunskap 2  50 

Samhällskunskap 2  100

Samhällskunskap 3  100

Programfördjupning  300

Hållbart samhällsbyggande  100

Entreprenörskap  100

Internationella relationer  100 

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 

POÄNGPLAN

MED MÄNNISKAN  
I  CENTRUM

På Hvilans samhällsveten-
skapsprogram står du i  cen-
trum. Här utforskar vi  männ-
iskan – både som individ och  

som del av ett komplext  
samspel.

MALMÖLUND

GÖTEBORG KABBARP

STOCKHOLM

INRIKTNING ”BETEENDEVETENSKAP”

Inriktningen beteendevetenskap lägger tonvik-
ten på människors utveckling och samspel i olika 
sammanhang. Du får värdefulla och spännande 
insikter i hur vi människor ofta fungerar och agerar 
både som självständiga individer och i samspel 
med andra. Du får kunskaper om kommunikation, 
lärande och ledarskap. Är du allmänt intresserad av 
relationer och mänskligt beteende kommer du att 
uppskatta studierna i beteendevetenskap.

INRIKTNING ”SAMHÄLLSVETENSKAP”

På inriktningen samhällsvetenskap får du djupa-
re förståelse för hur samhället är uppbyggt och 
fungerar och hur det har utvecklats över tid. Du 
får kunskap om människors livsvillkor både ur ett 
historiskt perspektiv och i nutiden. Du utvecklar din 
förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder och 
lär dig att debattera och analysera samhällsfrågor 
och politik utifrån ett källkritiskt och reflekterande 
förhållningssätt.
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YRKESFÖRBEREDANDE
PROGRAM
På Hvilan erbjuder vi ett brett utbud av gröna yrkes-
utbildningar. Du kan välja att inrikta dig mot odling, 
besöksnäring, handel, restaurang, anläggning eller 
design. 

Oavsett vilket yrkesprogram du väljer går du efter 
examen ut till en fantastisk arbetsmarknad - eller 
pluggar vidare på universitetet. På alla våra yrkes-
program kan du få högskolebehörighet. 

Skolan i skånska Kabbarp är Sveriges grönaste gym-
nasieskola och har stora arealer med inspirerande 
och lärorika vin- och grönsaksodlingar, växthus, 
ateljéer och parker!

PROGRAMLISTA
Trädgård (NB) 18 
Trädgårdsmästare 
Trädgårdsdesigner 
Trädgårdsanläggare

Florist (HV)  20

Odling och gastronomi (NB) 22 
Särskild variant

Restaurang och livsmedel (RL) 24 
Kök och servering

Vegansk gastronomi (RL) 26 
Särskild variant

Bygg och anläggning (BA) 28 
Mark och anläggning

Grön turism (NB) 30 
Särskild variant

Design och grön inredning (HV) 32

TA KÖRKORT!
Skolan erbjuder ett  

B-kör kortspaket ti l l  ett  
värde av 9  300 kr för dig  

som tar yrkesexamen  
på NB/HV/BA/RL- 

programmen.

17YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

UNG FÖRETAGSAMHET

Under gymnasietiden får du, i samarbete 
med Ung Företagsamhet, starta och driva 
eget företag – en erfarenhet som du kommer 
att ha stor nytta av i ditt f ramtida yrkesliv.



På Hvilans trädgårdsinriktning kan du välja mellan tre olika yrkesutgångar – trädgårds-
mästare, trädgårdsdesigner och trädgårdsanläggare. Valet gör du först i årskurs två vilket 
innebär att du har tid på dig att bestämma vilken yrkesutgång som passar just dig!  
Gemensamt för alla yrkesutgångar är att du, i samarbete med Ung Företagsamhet, får 
starta och driva ett eget företag – en erfarenhet som du kommer ha stor nytta av i ditt 
framtida yrkesliv. 

18 NATURBRUKSPROGRAMMET

EN UTBILDNING  
SOM GER FRUKT

Är du intresserad av odling, 
växter och design eller  

maskiner och anläggning?  
Då är naturbruks- 

programmet inriktning  
trädgård för dig! 

TRÄDGÅRD
YRKESUTGÅNG: TRÄDGÅRDSMÄSTARE,  
TRÄDGÅRDSDESIGNER OCH TRÄDGÅRDSANLÄGGARE
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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  350

Marken och växternas biologi 100

Fordon och redskap 100

Växtkunskap 1 100

Programfördjupning 600

Trädgårdsmaskiner 100

Växtkunskap 2 100

Trädgårdsodling 100

Trädgårdsanläggning 100

Entreprenörskap och företagande 100

Skötsel av utemiljö alt Svenska 2 100

Fördjupning: Trädgårdsmästare  300 

Trädgårdsodling – plantskoleväxter 100

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100

Odling i växthus 1 100 

Fördjupning: Trädgårdsdesigner 300 

Design 1 100

Arkitektur – rum 100

Beskärning och trädvård 100

Fördjupning: Trädgårdsanläggare 300 

Trädgårdsanläggning 2 100

Trädgårdsanläggning specialisering 100

Beskärning och trädvård 100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 

POÄNGPLAN

KABBARP

TRÄDGÅRDSMÄSTARE

På skolan finns flera odlingar, både friland och växt-
hus. I Kabbarp används de grönsaker och den frukt 
som odlas till skollunchen eller säljs till välrenom-
merade restauranger i hela södra Sverige och i Dan-
mark. Kopplingen mellan jord och bord blir tydlig 
och du lär dig att odla allt ifrån trädgårdsväxter till 
grönsaker, exotiska frukter, och bär. I utbildningen 
ingår design av framtidens trädgårdar. Undervis-
ningen fokuserar bland annat på nya trender, stads-
nära odling, takträdgårdar och vinodling.

TRÄDGÅRDSDESIGNER

Utbildningen är en nisch inom trädgård och du får 
grunderna i såväl växtkunskap, trädgårdsodling 
och trädgårdsanläggning innan du riktar in dig på 
design. I designkursen tittar vi på trender, stilar och 
utbudet inom trädgård. Trädgårdskonstens historia 
ligger till grund för valet av trädgårdens rum. Vilka 
växter väljer man och varför? Hur ser trädgården ut 
idag och hur vill vi att den ska se ut i morgon?  
I kursen designas allt ifrån bostadsområden, lekplat-
ser, parkmiljöer och trädgårdar på ett spännande 
och kreativt sätt. För att kunna bli en duktig träd-
gårdsdesigner är det viktigt att ha en känsla för färg 
och form, samt kunna bedöma växters kvalitet och 
växtförutsättningar. 

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

I utbildningen får du du lära dig alla delar inom 
trädgårdsanläggning t.ex. träarbeten, bygga dam-
mar, stensättning, trappor och murar. Maskiner som 
används i arbetet är viktiga och du lär dig använda 
dessa för att utföra arbetet snabbt och effektivt. 
Jämfört med andra anläggningsprogram lär du dig 
här även växter, träd och en del trädgårdsodling, 
vilket gör att du får en bredare kompetens och  
högre anställningsbarhet efter gymnasiet. Skolan 
har förutom egna odlingar av växter en specialut-
rustad markbyggnadshall där man kan anlägga 
även på vintern.



Floristyrket är ett hantverk som kräver 
både teoretiska kunskap och ett praktiskt 
handlag. Det är som gjort för dig som 
gillar färg och form och som tycker om 
att skapa något vackert. Du får bland an-
nat lära dig att binda buketter och skapa 
fantasifulla dekorationer.

Läser du till florist på Hvilan Utbildning får du 
gedigna yrkeskunskaper. Här lär du dig allt du 
behöver för att få arbete efter utbildningen och 
jobba professionellt som florist. 

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
före tag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

I växthusen på skolan odlas både krukväxter 
och snittblommor. Som floriststuderande på 

Hvilan Utbildning har du förmånen att arbeta 
med både inköpta växter och med växtmaterial 
från skolans odlingar och parker. Vi lägger stor 
vikt vid att växterna ska vara av god kvalitet. 

Skolans gårdsbutik är mycket populär. Du som 
florist har din egen blomsterkyl här där du 
säljer många av dina och sina kurskamraters 
buketter och dekorationer. Floristerna ansvarar 
tidvis även för varu exponering och övar säljtek-
nik i butiken. 

Som en del av utbildningen får du också vara 
med i spännande blomsterprojekt och publika 
evenemang, t.ex. har våra elever varit med och 
dekorerat invig nings festen på Euro vision Song 
Contest.

20 HANTVERKSPROGRAMMET

BLOMSTRANDE  
MÖJLIGHETER

Floristutbildningen passar 
för dig med ett estetiskt och 

kreativt sinne. Som florist 
får du bland annat lära dig 
utställnings design, form- 
givning, marknads föring  

och säljteknik.

FLORIST
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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 600

Florist 3 200

Florist 4 200

Florist 4 specialisering 50

Florist 5 specialisering 50

Utställningsdesign 1 100

alt. Svenska 2

Entreprenörskap och företagande 100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 

POÄNGPLAN

KABBARP



22 SÄRSKILD VARIANT

Är du intresserad av smakbilder, gastro-
nomi och det goda i livet? Den här ut-
bildningen är unik i Sverige och ges bara 
på skolan i Kabbarp i Skåne, och kombi-
nerar yrkesodling av ätbara växter med 
specif ik kunskap om smak och förädling. 
I utbildningen ingår bland annat kurser i 
dryckes- och matlagningskonst.

Odling och Gastronomi ger dig ett hållbar-
hetstänk med aspekter som biologi, ekologisk 
odling, närodling, produktionssätt, mattrender 
och ekonomi i samverkan.

Efter utbildningen kan du arbeta med föräd-
ling och produktutveckling på trädgårdsföre-
tag eller hela vägen in med matlagning i res-
taurangkök.  Du får dubbel kunskap om odling, 
förädling, råvarukvalitet och gastronomi. 

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
företag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

ODLING OCH GASTRONOMI
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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  300

Marken och växternas biologi 100

Fordon och redskap 100

Växtkunskap 1 100

Programfördjupning  900

Livsmedels- och näringskunskap 1 100

Trädgårdsodling 100

Mat och dryck i kombination alt Svenska 2 100

Odling i växthus 1 100

Livsmedels- och näringskunskap 2 100

Trädgårdsodling – specialisering 100

Matlagning 1 100

Branschkunskap inom restaurang  100 
och livsmedel 

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100

POÄNGPLAN

KABBARP

FRÅN BÖRDIG JORD 
TILL DUKAT BORD

Upplev känslan f rån  
det att du trycker plantan  
i  jorden, ti l l  doften av den  

färdiga primören som  
f räser i  smöret.



RL-programmet på Hvilan är en klassisk 
kock utbildning där du får lära dig yrket 
av skickliga och erfarna köksmästare. 
Denna unika utbildning är skapad i nära 
samarbete med några av regionens mest 
välkända restauranger och kockar.  

I teori och praktik kommer du att lära dig såväl 
matlagning från grunden som fine dining. Du 
får bland annat studera måltidskomposition 
och lära dig allt om råvarornas betydelse. Du 
kommer efterhand att utveckla både dina sin-
nen och din kreativitet. 

Varje år erbjuder vi dessutom en praktikperi-
od i spanska Baskien – en av världens främsta 
matregioner. Där får du chans att jobba med 
välutbildade kockar och lära dig om matkultu-
ren i både Spanien och i andra delar världen.

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
före tag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

24 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

RESTAURANG  
OCH LIVSMEDEL
INRIKTNING: KÖK OCH SERVERING

MÄSTERKOCKARNAS 
KAMP

Lär dig behärska  
matlagning och råvaror – 

f rån enkla vardagsmåltider 
ti l l  f ine dining.
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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 
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 och företagande 100

Konditori 1 100

Bageri 1 100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 

POÄNGPLAN

KABBARP



26 SÄRSKILD VARIANT

EN GRÖN KOCKHATT 
ATT BÄRA MED  
HÖGT HUVUD! 

Detta unika program  
introducerar och fördjupar 

dina kunskaper inom  
gastronomi med fokus  
på hållbar och vegansk  

matlagning.

Lär dig matlagningens hemligheter och 
knep. Detta unika program introducerar 
och fördjupar dina kunskaper inom gast-
ronomi med fokus på hållbar, vegetarisk 
och vegansk matlagning. 

Du får bland annat studera mat och dryck i 
kombination, lära dig mer om politik och håll-
bar utveckling samt växtkännedom. Program-
met blandar teori med praktik och du får utöva 
praktisk grön matlagning på Hvilan och under 
praktikperioder i riktiga restaurangkök. Denna 

unika utbildning är skapad i nära samarbete 
med några av regionens mest välkända restau-
ranger och kockar.

När du tar studenten väntar en restaurang-
bransch som efterfrågar personal med special-
kompetens inom det veganska området. 

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
före tag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

VEGANSK GASTRONOMI
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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

Hygienkunskap 100

Livsmedels- och näringskunskap 1 100

Måltids- och branschkunskap 100

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

Specialkost 100

Entreprenörskap och företagande 100

Politik och hållbar utveckling 100

Växtkännedom 100

Miljö och energikunskap 100

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100

POÄNGPLAN

KABBARP



Som markanläggare och anläggare kan 
du ha många olika arbetsuppgifter. Vid 
byggen av vägar är schaktning, rörlägg-
ning och asfaltläggning exempel på van-
liga arbetsmoment. Andra arbetsuppgif-
ter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex 
gräsmattor, sten- eller plattgångar både 
i offentliga och pri vata miljöer. I arbetet 
används många olika typer av maskiner  
– allt från tunga anläggningsmaskiner till 
tekniskt avancerade specialinstrument 
för mätning. På skolan f inns alla bygg-
lokaler, maskiner och utrustning som 
behövs för att ge dig de yrkeskunskaper 
som är eftertraktade av branschen.

Utbildningen passar dig som gillar att se 
varaktigt resultat av ditt arbete. Det du skapar 
kommer människor att använda under lång 
tid. Inom byggbranschen får du ha ett arbete 
som är fritt, rörligt och variationsrikt. 

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
före tag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

Branschen har stort behov av duktiga anlägg-
ningsarbetare med förarkunskaper, så det är 
lätt att få arbete efter gymnasieutbildningen!

28 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BYGG DIN EGEN  
FRAMTID

Hur gör man mark arbeten för 
vägar? Lägger grunden för 
järnvägsspår,  hus och led-

ningar? Hur gör man snygga 
gröna ytor och asfal t-,  platt- 
och sten beläggningar? Detta 

lär du dig på bygg- och  
anläggningsprogrammet! 

BYGG OCH ANLÄGGNING
INRIKTNING: MARK OCH ANLÄGGNING
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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

Bygg och anläggning 1 200

Bygg och anläggning 2 200

Inriktningsämnen  500

Anläggning 1 100

Anläggning 2 200

Anläggningsprocessen 200

Programfördjupning 700

Anläggning – gröna ytor 200

Anläggning – ledningsbyggnad 200

Anläggning – stensättning 100

Entreprenörskap och företagande 100

Anläggning – vägbyggnad 100 
alt. Svenska 2

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 

POÄNGPLAN

KABBARP



30 SÄRSKILD VARIANT

Vill du arbeta med värdskap och utveck-
ling av verksamheten på en pampig 
slottsträdgård eller en stadspark?  
Eller drömmer du om att arbeta med  
besökare på vingårdar eller gårdshotell?

Den särskilda varianten Grön Turism blandar 
kunskap inom hållbar utveckling, företagande 
inom den gröna näringen, entreprenörskap 
och turism. Denna unika utbildning erbjuder 
en blandning av teori och praktik där du får 
läsa kurser som marknadsföring, försäljning 
och grönt företagande, natur och landskaps-
vård, servicekunskap samt företagsekonomi.

Varianten tar ett helhetsgrepp på företagan-
de inom den gröna näringen och eleverna får 
kunskaper i att starta upp, driva och utveckla 

företag inom den gröna näringen med ett hel-
hetsperspektiv kring det ekonomiska-, miljö-
mässiga-, sociala- och etiska ansvarstagandet.

Programfördjupningen är framtagen i sam-
råd med stiftelser, företag och organisationer 
för att tillfredsställa ett behov av förstärkning 
inom nyckelområden för bland annat gårdsbu-
tiker- och hotell, turistmål, friluftsanläggningar, 
slottsträdgårdar, parker och naturområden.

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
före tag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

GRÖN TURISM
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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  300

Marken och växternas biologi 100

Fordon och redskap 100

Växtkunskap 1 100

Programfördjupning  900

Natur och landskapsvård 100

Marknadsföring och grönt företagande 100

Besöksnäringen 100

Grön turism, event och butik 200

Entreprenörskap och företagande 100

Engelska 6 100

Servicekunskap 100

Företagsekonomi 1 100

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100

EN GRÖNARE  
FRAMTID I  KIKAREN

Är du intresserad av  
entreprenörskap, möta 

människor och samtidigt vil l 
arbeta för en hållbar f ram-

tid? Då är Grön Turism  
något för dig!

POÄNGPLAN

KABBARP



Är du kreativ och har ett öga för de-
sign? Tycker du dessutom om växter 
och inredning? Då är detta ett program 
för dig. Hvilans hantverksprogram med 
inriktning mot design och grön inred-
ning kombinerar teoretisk kunskap med 
praktiska lektioner i formgivning, grön 
interiör och växtkunskap. 

I skolans egen gårdsbutik får du möjlighet att 
praktiskt tillämpa dina kunskaper inom design, 
grön inredning och växtutställning. 

Under gymnasietiden får du, i samarbete med 
Ung Företagsamhet, starta och driva ett eget 
före tag – en erfarenhet som du kommer att ha 
stor nytta av i ditt framtida yrkesliv. 

När du tar studenten från Hvilan är du förbe-
redd för arbete som växtinredare, inrednings-
stylist eller dekoratör. Välkommen till tre spän-
nande och kreativa år på Hvilan Utbildning!

32 HANTVERKSPROGRAMMET

DESIGN OCH 
GRÖN INREDNING

INREDNINGSSTYLIST 
ELLER DEKORATÖR? 

Programmet passar dig  
som är kreativ,  har ett öga 
för färg och form och som 

tycker om inredning  
och växter!
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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

Arkitektur – rum 100

Utställningsdesign 1 100

Design 1 100

Formgivning 1 100 
alt. Svenska 2

Växtkunskap 1 100

Enreprenörskap och företagande 100

Personlig försäljning 1 100

Individuellt val  200 

Alt 1: Utställningsdesign 2 och Svenska 2 200

Alt 2: Engelska 6 och Svenska 3 200 

Gymnasiearbete  100 

POÄNGPLAN

KABBARP



34 INTERNATET I  KABBARP

LIVET PÅ INTERNAT

BESÖK OSS

Tack vare vårt populära internat i Kabbarp 
kan elever från hela Sverige söka till Hvilan 
Utbildnings olika gymnasieprogram och på 
ett smidigt sätt bo i anslutning till skolan. På 
internatet bor du i nyrenoverade rum med  
tillgång till faciliteter som bastu och gym 
dygnet runt. 

Vi har plats för cirka 75 elever och för 3 250 
kronor per månad får du ett rum och ett  
kostpaket som består av frukost, kvälls- 
mat och kvällsfika. 

Vi anordnar regelbundna aktiviteter både på 
och utanför skolan där eleverna alltid är i fokus. 
Utefter önskemål hittar vi på roliga saker till-
sammans – allt för att göra tiden på Hvilan så 
bra som möjligt.

Kom gärna hit och besök oss! Om det inte 
passar när vi har Öppet Hus eller besöksdagar 
så kontakta vår internatansvariga för att kom-
ma överens om ett tillfälle som passar dig.



BO PÅ INTERNAT
För 3 250 kronor per månad 

får du bo i  nyrenoverade rum, 
f rukost,  kvällsmat och kvälls-
f ika, samt ti l lgång ti l l  facil i-

teter som bastu och gym  
dygnet runt.



B

KABBARP
Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

STOCKHOLM
Hvilan Utbildning
Franzéngatan 1
112 51 Stockholm

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

FÖLJ OSS PÅ  
SOCIALA MEDIER!

Sök Hvilan Utbildning
HVILAN 

GYMNASIUM

ÖPPET HUS
Besök någon av våra  
skolor och prova på  
våra program!

KABBARP

Lör 1/12 kl. 12 – 15
Tors 17/1 kl. 17 – 19
Tors 24/1 kl. 17 – 19

STOCKHOLM

Lör 8/12 kl. 12 – 15
Tors 17/1 kl. 17 – 19
Lör 2/2 kl. 12 – 15

FÖLJ EN KLASS  
UNDER EN DAG!

Vi erbjuder skuggning.
Skicka din anmälan till:
info@hvilanutbildning.se

PROGRAMUTBUD

STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM
• Ekonomi

• Naturvetenskap

• Samhällsvetenskap

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
• Trädgård 

Trädgårdsmästare 
Trädgårdsdesigner 
Trädgårdsanläggare

• Florist

• Odling och gastronomi 
Särskild variant

• Restaurang och livsmedel 
Kök och servering

• Vegansk gastronomi 
Särskild variant

• Bygg och anläggning 
Mark och anläggning

• Grön turism 
Särskild variant

• Design och grön inredning

HÖSTTERMINEN 
2019 STARTAR VI 
NYA SKOLOR I :

För mer information 
kontakta oss:

info@hvilanutbildning.se

Göteborg
Lund
Malmö
Halmstad

GÖTEBORG
Tors 6/12 kl. 17 – 19

HALMSTAD
Tis 4/12 kl. 17 – 19

LUND
Ons 5/12 kl. 17 – 19

MALMÖ
Tors 29/11 kl. 17 – 19

ÖPPET HUS
Besök våra skolor under 
öppet hus!


