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Rektor Mats Johansson hälsar dig
välkommen!
Varför ska man välja Huddingegymnasiet?
- Vi erbjuder dig bra lärare och bra kamrater i
en bra miljö – alla de förutsättningar du behöver
för att nå så långt du kan i dina studier. Du
väljer oss för att du vill få en bra grund att stå på,
när du ska välja vidare till högskolan. För då är
det viktigt att du har fått med dig riktiga
kunskaper som gör att du lyckas. Vi gillar
kunskaper och lärande på vår skola – och du får
en massa skoj, samtidigt som du lär dig mer och
mer – det är kunskapsglädje!
 
Hur är lärarna?
- Vi har bra lärare, som gillar vår skola, vilket
märks på att man gärna stannar kvar och arbetar
vidare med våra elever. Vi tycker det är viktigt
att se eleverna – för vi vet att då mår man bättre,
och mår man bättre som elev, då presterar man
bättre. Nästan alla våra lärare är legitimerade
och undervisar i de ämnen de har utbildning för,

och alla våra lektioner är lärarledda. Vi tror på
att du som elev mår bra av att ha samma lärare
hela tiden. Goda relationer är viktiga!
 
Vilka elever går på HGY?
- En massa olika elever, men som alla vill lyckas!
Det ger en rolig och utvecklande mix av åsikter,
bakgrunder och framtider. På vår skola får man
vara den man är, det märks att vi är en skola för
mänskliga rättigheter och här kan du uttrycka
vem du är – kreativt!
 
Vad är du mest stolt över?
- Att våra elever presterar allt bättre och bättre,
samtidigt som de är trygga och mår bra. Att vårt
klimat gör att man gärna är hos oss, och att för
den som vill lyckas finns det ingen gräns – på
vår skola, med våra lärare, så kan du som elev 
bli hur bra som helst!
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Det finns många anledningar att välja
Huddingegymnasiet. Här är några.
Professionella lärare och personal
Vi har en låg personalomsättning och hög andel
behöriga lärare. All vår personal arbetar för att
varje elev ska ha så bra förutsättningar för sina
studier som möjligt.
 
Lokalerna är välutrustade
HGY har en genomtänkt byggnad avsedd för
undervisning och kunskapsinhämtning. Våra
datorsalar, laboratorier och vårt bibliotek är
välutrustade för att ge dig de möjligheter som du
behöver för dina studier.
 
Egen idrottshall
Vi har en egen sporthall och du har tillgång till
både gym och simhall som ligger precis bredvid
skolan.
 
Skolrestaurang med hotellfrukost
Hos oss kan du inleda dagen med en nyttig och
lyxig frukost, många jämför den med en
hotellfrukost. Och för dig är den gratis!
 

Vid lunchen serveras två varmrätter varav en är
vegetarisk, ett stort salladsbord med cirka 20
olika sallader och röror, mjölk och bröd samt
kolsyrat filtrerat vatten.
I princip är all mat lagad från grunden och vi är
måna om att försöka använda ekologiskt,
närodlat och varierar oss efter säsong.
 
Vi ger dig stöd när du behöver
Elevstödet med bibliotekarie, studievägledare,
speciallärare, skolsköterska och kurator finns på
plats för dig.
 
Chromebooks
Hos oss får du en egen Chromebook. Vi har
kommit fram till att Chromebook är det bästa
digitala skolverktyget marknaden erbjuder
oss för närvarande. Du ska enkelt kunna skriva
och ta med ditt verktyg till lektionerna. En
Chromebook är liten, smidig och lätt att skriva
och söka information på, perfekt för ditt
skolarbete!
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Forskning och beprövad erfarenhet
Formativt arbetssätt - en forskningsbaserad
metod som leder till goda resultat!
Var är du just nu? Vart ska du? Vad behöver
du utveckla? Det här är centrala frågor inom
ett formativt arbetssätt.
 
På HGY använder lärarna ett formativt
arbetssätt. Vi gör det i första hand för att vi vet
att det leder till bättre studieresultat för dig som
elev, och för att du som elev ska få förutsätt-
ningar att nå så långt som möjligt i dina studier.
 
I din skolvardag betyder det att du kommer att
mötas av undervisningsmetoder som lärarna
utvecklat med stöd av forskning. Det innebär
bland annat att du tillsammans med dina lärare
tydliggör målet för dina studier i varje kurs,
detta för att du ska förstå hur du ligger till i
förhållande till dem.
 
Du och lärarna kommer också kontinuerligt ge
varandra feedback på det du lärt dig, och på det

läraren lär ut. Det hjälper oss att lyfta varandra,
så vi kan nå längre.
 
Forskningen visar att när du samarbetar med
dina kamrater ökar möjligheterna att nå längre i
dina studier. På HGY möter du lärare som har
kunskaper om flera olika arbetssätt för effektivt
samarbete.
 
Du som elev kommer utvecklas i att ta ansvar
för ditt eget lärande. I praktiken betyder det att
vi vill att du har som inställning att alltid göra
ditt bästa. När du dessutom lär dig att reflektera
över ditt eget lärande ökar det ytterligare
effekten på dina studieresultat.
 
Vi vet att arbetssätten som vi använder på HGY
ger dig förutsättningar att nå längre i dina
studier och därmed också ett bättre
studieresultat.
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Det händer på Huddingegymnasiet
Mänskliga rättigheter
Under läsåret 2014/15 blev Huddingegymnasiet
en "Skola för mänskliga rättigheter" genom ett
samarbete med svenska Amnesty. Att i
utbildningen förmedla och förankra respekten
för mänskliga rättigheter är något som alla
skolor i landet har till uppgift. Med vårt
samarbete med Amnesty har vi på HGY lovat att
göra detta enligt en särskild modell där de
mänskliga rättigheterna får en central plats i
undervisningen.
 
Ung företagsamhet, UF
Huddingegymnasiet samarbetar med Ung
företagsamhet (UF). Det innebär att du som går
ekonomiprogrammet redan under din
gymnasietid har möjlighet att starta ett eget
företag och ta del av andras erfarenheter av
entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär
att du, ensam eller tillsammans med kompisar,
under ett läsår startar, driver och avvecklar ett
riktigt företag. Till hjälp har du din lärare som
genomgått Ung företagsamhets
handledarutbildning. Konceptet passar alla
intresserade elever oavsett vilken utbildning de
går på. På HGY driver alla elever inom
Ekonomiprogrammet UF-företag under det sista
läsåret.

Samarbeten med högskolor
Vi tycker att det är viktigt att koppla gymnasiet
till högskolan. Under åren har vi haft
samarbeten med Gymnastik och
idrottshögskolan (GIH), Karolinska Institutet,
Södertörns högskola, Kungliga tekniska
högskolan (KTH) och Mälardalens högskola.
 
Samarbeten med näringslivet och andra
aktörer
För att koppla undervisningen till verkligheten
har vi flera samarbetspartners som tex PwC,
Amnesty, Blankspot och Viralgranskaren. Läs
mer under programpresentationerna.
Vi har också utbyten med andra länder som
tex Belgien med ett språkutbyte inom ramen för
franskundervisningen.
 
Events
Vi har många uppskattade aktiviteter, t.ex ett
elevgalleri där du som elev har möjlighet att
ställa ut dina bilder. HGY:s elevkår anordnar
turneringar och roliga events öppna för skolans
alla elever och självklart kan du antingen delta
eller vara publik. Under dina år på HGY
kommer du att vara med på en mängd olika
aktiviteter och följa med på utflykter, i vissa av
dem ingår övernattning. 
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Ekonomiprogrammet

Inriktning: Ekonomi
Profil: Hållbart företagande
Programfördjupningar: Entreprenörskap,
Marknadsföring, Företagsekonomisk specialisering
 
Inriktning: Juridik
Profil: Juridik
Programfördjupningar: Företagsekonomi 2,
Kriminologi, Entreprenörskap och företagande
(UF)
 

Ekonomiprogrammet är för dig som är
intresserad av ekonomiska frågor i ett brett
perspektiv, det vill säga sett ur såväl en
företagsekonomisk och entreprenöriell
synvinkel som en juridisk och
samhällsekonomisk.
 
Vetenskap och kreativitet
Som elev på Ekonomiprogrammet får du lära
dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt för att kunna skilja på fakta och
värderingar och vara källkritisk till det du läser,
ser eller hör. Du kommer också utveckla din
kreativa sida och lära dig vikten av samarbete för
att kunna förverkliga idéer i praktiken.
Utbildningen är väl förankrad i det kommande
yrkeslivet med ekonomi som utgångspunkt.
 
Samarbeten med PwC och Ung företagsamhet
Vi är stolta över samarbetet med PwC, som är
Sveriges ledande företag inom revision,
redovisning och verksamhetsutveckling. Redan
under årskurs 1 får du genomföra ett projekt där
representanter från PwC medverkar och agerar
mentorer och guidar dig och din grupp genom

arbetet. Samarbetet fortsätter sedan under hela
gymnasietiden och i årskurs tre kan kontakten
med PwC komma till stor nytta när det är dags
för dig att driva ett eget företag.
 
Ung företagsamhet (UF) går ut på att du både
får ta del av andras erfarenheter av
entreprenörskap och själv testa en egen
företagsidé. Du och dina klasskamrater på
Huddingegymnasiet kommer delta i UF-mässor,
samt de aktiviteter som Huddinge kommun
anordnar.
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Inriktningar - juridik och ekonomi
På Ekonomiprogrammet finns två olika
inriktningar beroende på vad du vill fördjupa
dig inom. I årskurs 1 läser båda inriktningarna
samma kurser. Har du valt juridik-inriktningen
får du i årskurs 2 och 3 ökad insyn i hur olika
rättssystem fungerar, men också ett bredare
perspektiv på juridikens roll i samhället genom
kurser i filosofi, psykologi och kriminologi.
Väljer du istället att söka ekonomi-inriktningen
så väntar en fördjupning som ger dig både ökade
teoretiska och praktiska kunskaper inom det
företagsekonomiska området, genom kurser i
bland annat marknadsföring och
entreprenörskap, men också matematik.

Högskoleförberedande utbildning
Läser du på Ekonomiprogrammet har du alla
möjligheter att studera vidare på  de flesta
eftergymnasiala utbildningar. Du kommer vara
väl förberedd för ekonomi- och juristlinjen som
finns på ett flertal universitet och högskolor.
Yrkesutbudet är mycket brett, och typiska jobb
efter studier i ekonomi är controller, marknads-
förare och inköpare, där arbetsplatsen kan bli
allt från ett eget företag till jobb på stora företag
eller inom offentlig sektor. Söker man sig
däremot vidare och läser juridik så är exempel
på juristyrken advokat, domare, åklagare och
affärsjurist.
 
Förväntningar på dig som elev
Som framgår av kurssammanställningen läser 
du kurser som spänner över en rad olika
kunskapsområden och ger många olika
perspektiv. Som elev på programmet förväntas
du alltså ha en nyfikenhet inte bara på det
renodlade ekonomiska området utan även
på kopplingen mellan ekonomi och andra
ämnen - som språk, matematik och inte minst
samhällskunskap och psykologi. Detta kräver en
öppenhet för varierade arbetssätt, från mer
individuella studier till grupparbeten och
redovisningar. En grundförutsättning är att du
vill utveckla ett ledarskap med sociala
färdigheter och eget initiativtagande.

De olika inriktningarna
Det som skiljer de olika inriktningarna åt är ett
antal inriktnings- och programfördjupnings-
kurser.
Väljer du ekonomisk inriktning läser du
Matematik 3, Entreprenörskap,
Företagsekonomi specialisering och
Marknadsföring.
Väljer du juridisk inriktning läser du
Affärsjuridik, Filosofi 1, Psykologi 2,
Kriminologi och Rätten och samhället.
 
"Att jag skulle välja ekonomiprogrammet och
just HGY har alltid varit en självklarhet.
Ekonomiprogrammet är ett program som ger
ett stort utbud inför framtida yrken. Kurserna
jag får ta del av är väldigt intressanta och
kommer inte bara hjälpa mig yrkesmässigt,
utan även i mitt vardagliga liv. Lärarna är
rättvisa och vi får den hjälp vi behöver.
Gemenskapen i skolan är väldigt bra och bidrar
till en bra energi bland alla elever. Jag känner
att jag alltid har någon att prata med oavsett
var jag befinner mig i skolan." Marytreez,
student 2020, Ekonomiprogrammet
 
"Det som har varit extra bra är samarbetet
mellan skolan och PWC, där man erbjuds att ta
del av olika tävlingar och projekt under sina tre
år på Huddingegymnasiet. Man kan även få
möjligheten till en sommarpraktik hos dem."
Tune, student 2020, Ekonomiprogrammet
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Naturvetenskapsprogrammet

 
Inriktning: Natur
 
Profil:
Medicin
 
Programfördjupning:
Psykologi 1, Filosofi 1, Naturvetenskaplig
specialisering (Medicin och Läkemedel)
 
 

Människan i fokus! Naturvetenskap med 
profil medicin. Det är vi på HGY.
Varför skall du välja oss ? Vi bortser
inledningsvis från att vi har utmärkta lokaler,
fullt utrustade labbsalar och speciella salar för
kemi, biologi och fysik. Vi bortser även från
att vi samarbetar med KI, KTH, Södertörns
högskola och gärna bjuder in gamla elever så
att våra elever får motivation och förståelse 
för det som kommer efter gymnasiet.
 
Varför?
Det är alltid bra med kunskaper och forskning
men man behöver veta varför man gör något. 
Vi anser att man måste förstå varför man lär sig
saker och sätta in dem i ett sammanhang.
Naturvetenskap idag är en hörnpelare i
samhället. När du lär dig saker och kan sätta in
dem i sitt sammanhang och se helheten, idag
och för framtiden, då har vi lyckats.
 
 

Vårt motto
Människan i fokus är vårt motto men du som
elev är också i fokus. Vi lärare här på HGY anser
oss faktiskt vara duktiga på att göra dig bättre.
Vi vill ta vara på ditt engagemang, driv och vilja.
HGY är ingen gigantisk skola utan här hinner vi
se dig och kan utveckla och förbättra det som
just du behöver för att bli så bra som möjligt,
både som människa och elev.
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Människan i fokus
De kunskaper du får gäller hela människan, med
utgångspunkt i fysiologi, DNA och beteende,
men även kemins och fysikens lagar som styr
stort som smått i vårt universum. De kan t ex
förklara varför vatten ibland kan vara väldigt
hårt och inte bara blött. Men det handlar också
om att förstå varför folk handlar som de gör,
varför världen ser ut som den gör.
 
Våra fördjupningskurser är naturvetenskaplig
specialisering, inriktning medicin och läkemedel
samt filosofi och psykologi. Vi anser att de här
ämnena hjälper alla naturvetare att bättre förstå
och diskutera bl.a. etiska frågor som rör
människan idag, våra vårdbehov och genetik,
genteknik samt modern teknikanvändning.
Framtiden handlar inte bara om vad vi kan göra
utan också om vad vi vill och ska göra.
 
Högskoleförberedande utbildning
Läser du på Naturvetenskapsprogrammet har du
alla möjligheter att studera vidare på alla
eftergymnasiala utbildningar. Det är det
program som ger dig flest möjligheter efter
gymnasiet. Ett antal naturvetenskapliga
yrkesutbildningar kräver NV-programmet,
exempelvis biolog, veterinär, läkare. Andra
karriärmöjligheter är exempelvis ingenjör,
psykolog, etc. Med NV-programmet får
du bredast behörighet till fortsatta studier.
 
Förväntningar på dig som elev
Du kommer att läsa mycket matematik samt
naturvetenskapliga kurser. Omvärlden beskrivs i
modeller som utvecklas i ett samspel mellan
experiment och teori. Matematik är ett eget
ämne med sin särart, och det är även ett
hjälpmedel för att utforma modeller i avsikt att
förstå och analysera samband inom andra
ämnesområden. Att kunna läsa och skriva på
svenska och engelska är viktigt för att kunna
förstå text och du ska kunna visa att du förstått
och kan utveckla egna frågor.
 
 

Vi vill att du är intresserad och nyfiken på
naturvetenskap. Du förväntas ha en öppenhet
för varierade arbetssätt, från mer individuella
studier till grupparbeten, laborationer och
redovisningar. En grundförutsättning är att du
vill utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt och
visa ett eget initiativtagande.
 
"Jag trivs jättebra på Naturprogrammet, det är
duktiga lärare som både kan lära ut det
teoretiska och det praktiska till en bra helhet.
Jag minns till exempel i ettan, första
kemilektionen, då läraren fyllde en ballong med
vätgas och tände på så att det blev en liten
explosion och en eldboll. Det gjorde intryck."
William, student 2021,
Naturvetenskapsprogrammet
 
"Lärarna som undervisar på Naturprogrammet
är alla kreativa och undervisar alltid på ett
spännande sätt så att man verkligen får intresse
för ämnet. Alla lärare försöker skapa en så bra
relation som möjligt med alla sina elever. Man
har alltid någon att fråga om hjälp och de är
alltid där för en. Det jag tycker är bäst är att
lärare kommunicerar med varandra och gör ett
provschema så att eleverna klarar sina prov
utan att känna stress."
Ana, student 2021, Naturvetenskapsprogrammet
 
För mer information, besök vår hemsida
huddingegymnasiet.se
Följ oss på Instagram hgy_huddinge
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning: Beteendevetenskap
Profil: Idrott
Programfördjupning: Etnicitet och kulturmöten,
Kriminologi, Mänskliga rättigheter
Profil: Psykologi
Programfördjupning: Etnicitet och kulturmöten,
Kriminologi, Psykologi
 
Inriktning: Samhällsvetenskap
Profil: Mänskliga rättigheter
Programfördjupning: Etnicitet och kulturmöten,
Mänskliga rättigheter, Kommunikation

Är du intresserad av vad som händer i
samhället, lokalt och globalt? Eller är du
intresserad av hur människor agerar och
varför? Samhällsvetenskapsprogrammet är en
bred högskoleförberedande utbildning som
efter examen ger dig många val till högre
utbildning. På Huddingegymnasiet kan du
välja inriktningarna beteendevetenskap och
samhällsvetenskap.
 
Inriktning beteendevetenskap
Du får en ökad förståelse för hur olika individer
agerar, såväl i grupper och organisationer av
olika storlek som i olika samhällen om du väljer
inriktning beteendevetenskap. Du får också lära
dig hur du praktiskt kan tillämpa dina
kunskaper i kommunikation med andra och
genom gott ledarskap. Välj mellan två profiler:
 
Profil idrott
För att gå profil idrott krävs att du utövar en
föreningsidrott. Du läser kurserna Idrott och
hälsa specialisering 1 och 2 som är både
teoretiska och praktiska. Din idrott ligger till
grund för flera av momenten i kurserna.
Beroende på din idrott kan du ges möjlighet att

utöva den inom ramen för kurserna.
Profilkurser: Etnicitet och kulturmöten,
Kriminologi, Mänskliga rättigheter
 
Profil psykologi
På HGY får du fördjupa dig i hur det är att vara i
ett ständigt nytt, globalt samhälle, där olika
kulturer och kulturmöten ställer nya utmaningar
och nya krav. Du får lära dig hur människor
beter sig och varför, hitta ditt personliga sätt att
hantera det nya samhället och växa som
människa.
Profilkurser: Etnicitet och kulturmöten,
Kriminologi, Psykologi
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Inriktning samhällsvetenskap
Du får en såväl bred som fördjupad kunskap om
hur samhället är uppbyggt och hur människors
livsvillkor ser ut i denna inriktning. Du får också
lära dig att tolka och förklara det samhälle vi
lever i genom att tillämpa samhällsvetenskapliga
metoder. På HGY läser du:
  
Profil mänskliga rättigheter
Huddingegymnasiet har ett samarbete med
Amnesty och är en "Skola för mänskliga
rättigheter". Vad innebär det att ha mänskliga
rättigheter och är dessa förhandlingsbara? På
Huddingegymnasiet får du som elev fördjupa
dig i detta och läsa kursen Humanistisk och
samhällsvetenskaplig specialisering mot
mänskliga rättigheter och göra ditt avslutande
gymnasiearbete inom kursen.
Profilkurser: Etnicitet och kulturmöten,
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering: Mänskliga rättigheter,
Kommunikation
 
Karriärmöjligheter
Efter examen och med eventuella vidare studier
kan du t ex arbeta som journalist, lärare, polis,
psykolog, socionom, jurist, samhällsplanerare,
arbetsterapeut, sjukgymnast.
 
Förväntningar på dig som elev
Vi förväntar oss att du har ett engagemang för
människor och samhällsfrågor; att du tar ansvar
för dina studier och är studiemotiverad, och att
du tillsammans med dina lärare arbetar kreativt
och utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i
både tal och text.
 
Vad du kan förvänta dig
På HGY får du erfarna och engagerade lärare
som leder dig och dina klasskamrater genom en
högskoleförberedande utbildning.
På HGY arbetar vi för goda relationer och att du
ska känna kunskapsglädje. På HGY får du
engagera dig i mänskliga rättigheter redan i
årskurs 1 och genom hela din utbildning.
 

Samarbete med Amnesty och högskolor
Huddingegymnasiet är "En skola för mänskliga
rättigheter", i ett samarbete med Amnesty. Vi
har också samarbete med Södertörns högskola,
Stockholms universitet och Gymnastik- och
idrottshögskolan.
 
"Vi gillar att Samhällsprogrammet är en bred
linje som ger många möjligheter efteråt.
 
Det är bra sammanhållning och gemenskap i
klassen och vi har världens bästa mentorer, den
ena blev Årets pedagog förra året!
 
Skolans lokaler är fina och det är enkelt att
hitta ställen att hänga på, det finns tex växthus
att sitta i, där är det lugnt och skönt. En bra
sak är att det finns många fräscha toaletter på
HGY.
 
Lärarna är bra och skolmaten är bra.
Frukosten är som en hotellfrukost!
 
Vi ser framemot temaveckan. Då ska vi jobba
med mänskliga rättigheter, det är ett projekt
som ska ställas ut i Kungsan!"
Emma, Tindra och Almina, åk 2,
Samhällsvetenskapsprogrammet 
 
För mer information: huddingegymnasiet.se
Följ oss på Instagram hgy_huddinge
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Teknikprogrammet
Teknikprogrammet på Huddingegymnasiet är
för dig som är kreativ, nyfiken, gillar ut-
maningar och har viljan till att lära dig nya
saker.
 
Vi jobbar för att ha en bra stämning som
kommer att hjälpa dig att våga vara som DU vill,
jämställdhet är i fokus. Vi jobbar i en lärmiljö
som lyfter och stärker din motivation med
visionen 100% lärande, bl.a. via gamification. Vi
jobbar med ämnesövergripande projekt och
erbjuder kontakter med universitet, högskolor,
företag och andra organisationer.
 
Du kommer att få lära dig mer om utveckling av
teknik för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart samhälle. Det bygger på ett etiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt till teknikhistorien,
vetenskapliga rön och framtidstänkande kring
tex artificiell intelligens och “internet of things”.
 
"På teknikprogrammet är det viktigt att vi har

kul när vi lär oss! Lärarna på är bra på att lära
ut och är alltid trevliga att prata med. Vi har en
underbar sammanhållning på teknik-
programmet mellan både ettor, tvåor och
treor.Vi hittar på roliga saker tillsammans och
läsåret startar alltid med en rolig camping. Jag
trivs väldigt bra med både linje, lärare och
elever." Ida, åk 3, Teknikprogrammet
 
Inriktning informations- och medieteknik
Du kommer att få lära dig mer om program-
mering, datorteknik och webbutveckling. Du får
tex möjlighet att bygga en egen dator, hantera
olika operativsystem, arbeta med säkerhet och
spelprogrammering i Python. Gymnasiearbetet
kan innebära spelutveckling i Unity eller
skapande av en E-handels hemsida. Du kommer
att ha tillgång till fyra salar med datorer, så
möjligheterna till utveckling är stora. Som
profilkurser läser du Elektronik och mikrodator-
teknik, Digitalt skapande, Gränssnittsdesign och
Webbserver-programmering.
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Inriktning: Informations- och medieteknik
 
Profil:
Webbutveckling
 
Programfördjupning:
Digitalt skapande 1, Gränssnittsdesign,
Webbserverprogrammering 1, Elektronik och
mikrodatateknik 1
 

Ingenjörsskap och projektarbete
Utveckling av teknik inom näringslivet och
industrin sker ofta i team som jobbar i
projektarbetsform. Du får därför möjlighet att
utveckla ett ingenjörsskap, samarbetsförmåga
och entreprenörskap i kurserna för att du ska
tillägna dig en bred förståelse och grund för ett
framtida arbete inom teknikrelaterade yrken.
 
I projekten, som genomförs individuellt eller i
grupp, utmanas du som elev till problemlösning
och kreativitet, att våga tänka utanför boxen, att
tro på din förmåga och våga utmana dig själv.
 
Högskoleförberedande utbildning
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande
program som ger en grund för vidare studier
inom främst teknik och naturvetenskap men
även inom andra områden.
 
Teknikutbildningen öppnar många dörrar för
framtida studier. Är målet för dig en
civilingenjörsutbildning väljer du kurserna
Matematik 4 och Fysik 2 inom ramen för det
individuella valet. Du kan också välja att

fortsätta med en gymnasieingenjörsexamen
kallad T4, där du läser ytterligare ett år med
minst tio veckors praktik och fyra olika
inriktningar som ges på olika skolor i landet.
 
Vad händer just nu?
Följ våra elever och dina framtida vänner i några
av deras projekt genom att gå in på vår hemsida
huddingegymnasiet.se och sedan klicka vidare
till teknikprogrammet! Du kan också följa oss på
instagram hgy_huddinge.
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Idrottsutbildningar - NIU
NIU – Nationellt godkänd idrottsutbildning
 
På Huddingegymnasiet finns NIU i fotboll och
ishockey.
NIU innebär att utbildningen är sanktionerad,
certifierad och godkänd av Skolverket och
respektive idrottsförbund (Svenska
Fotbollförbundet och Svenska
Ishockeyförbundet)
 
NIU vänder sig till dig som brinner för din
idrott och vill kombinera en elitsatsning med
studier där målet hos oss är att du ska bli
behörig att söka till högskola eller universitet.
NIU innebär att du inom ramen för
programfördjupning och individuella valet läser
400p i kurserna Idrottsspecialisering 1, 2 och 3,
samt kursen Tränings- och tävlingslära 1 under
två år.
 
Sharon, NIU fotboll, student 2021, berättar:
" Det är motiverande att gå på träningarna på

NIU fotboll för tränarna är verkligen både
kreativa och seriösa, det gör att träningen blir
rolig, man vill gå på den.
 
Vi känns som ett riktigt lag som är där för
varandra och för att göra varandra bättre.
Alla kämpar, vi är alla där för att satsa på
fotbollen!"
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Huddingegymnasiet erbjuder NIU fotboll och
ishockey på följande program och
inriktningar:
· Naturvetenskapsprogrammet – inriktning
naturvetenskap
· Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning
beteende eller psykologi eller samhällsvetenskap
· Ekonomiprogrammet – inriktning ekonomi
eller juridik
· Teknikprogrammet – inriktning informations-
och medieteknik
 
"Det bästa valet jag har gjort, jag trivs
jättebra! Det är bra och varierade träningar
med fokus på lagträning och individuell
utveckling. Vi tränar även med de andra
årskurserna från HGY vilket gör att vi lär
känna många. Vi har en stor hockeygemenskap,
vi äter lunch och går till kvällsträningarna
tillsammans." Victor, student 2021, NIU hockey
 
"Det är jättekul att gå här, jag är helnöjd att
jag valde att gå NIU Hockey på HGY. HGY
ligger bra till lokalt med ICA och restauranger.
Lärarna är välutbildade, de vet vad de pratar
om och har förståelse för NIU, de anpassar efter

oss. Och så är det bra gemenskap här. Det
känns som att alla känner alla på hela skolan."
Anton, student 2021, NIU hockey.
 
"Ja, riktigt roligt att göra det man älskar! Det
är en variation från andra lektioner. Träningen
är bra man känner att man utvecklas." Jesper,
student 2021, NIU hockey.
 
För mer information, besök vår hemsida
huddingegymnasiet.se och följ oss på Instagram
hgy_huddinge

Idrottsutbildningar - NIU    15



AST Samhällsvetenskapsprogrammet
På Hgy erbjuder vi dig med en diagnos inom
autismspektrum, möjligheten att läsa ett
nationellt program med samhällsinriktning.
Här läser du i en avskild, trygg och anpassad
miljö. AST Samhällsvetenskapsprogrammet är
en bred högskoleförberedande utbildning som
ger dig många val till högre utbildning efter
examen. 
 
På AST Samhällsvetenskapsprogrammet läser
vi med inriktningen Samhällskunskap, se
information Samhällsvetenskapsprogrammet.
Vår profil är Digitalt skapande och
Kommunikation.
 
Erfarna lärare
Du möter erfarna och engagerade lärare, som
bryr sig om dig och din utbildning och som
anpassar undervisningen efter dina behov.
Vi erbjuder ett förstärkt mentorsskap genom
regelbundna samtal och uppföljning gällande
dina studier.
 
Lugn studiemiljö
Klassrummen som tillhör AST är lugna och

trivsamma och har närhet till “egen” ingång.
Du har din egen arbetsplats i ditt klassrum, där
större delen av din undervisning genomförs i
små grupper. AST har också ett eget
“vardagsrum” för våra elever. Där finns små
soffgrupper och tillgång till kylskåp, mikrougn
och vattenkokare. Mellan lektioner och på
lunchraster har du självklart tillgång till både
vardagsrum och arbetsplats.
 
Så här säger några av våra AST-elever:
 
”Smidigt att ta sig hit”
 
”Tyst och skönt”
 
”Små klasser och anpassat för mig”
 
Samarbete med elevhälsoteam
AST har också ett nära samarbete med skolans
elevhälsoteam. Vi arbetar för goda relationer
och för att motivera dig att känna
kunskapsglädje och kreativitet.
 
Läs mer på huddingegymnasiet.se
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Att tänka på vid gymnasievalet
Välj program efter intresse!
Alla våra program ger behörighet till högskola.
Vad tycker du är intressant? Vilka ämnen är
roliga i skolan? Vad vill du arbeta med i
framtiden? Vill du arbeta direkt efter gymnasiet
eller vill du studera vidare?
 
Ta reda på fakta om programmen
Ett gymnasieprogram omfattar minst 2500
poäng. Du läser ett visst antal poäng gymnasie-
gemensamma ämnen, programgemensamma
ämnen, programfördjupningar, valbara kurser
och gymnasiearbete. Sätt dig in i vilka kurser
som ingår i de olika gymnasieprogrammen. Är
det kurser som intresserar dig? Får du läsa de
kurser som du behöver om du vill studera
vidare?
 
Öppet hus och Elev för en dag är aktiviteter som
är bra att gå på för att få en bild av hur det är att
studera på skolan.
 

Lägg ner mycket tid på ditt skolarbete
Om du är aktiv och engagerar dig ger vi dig en
bra grund inför framtida studier. Tre år med
våra fantastiska lärare ger dig alla möjligheter att
lyckas med dina framtida studier!
 
Individuella valet i årskurs 3
Inför årskurs 3 kommer du att kunna göra ditt
individuella val. Det innebär att du kan
välja två kurser på vardera 100 poäng. De kurser
som vi erbjuder inom det individuella valet är:
 
Moderna språk (Ty, Fr, Sp och It), Engelska 7,
Fysik 2, Foto, Digitalt skapande, Idrott och hälsa
2, Privatjuridik, Entreprenörskap, Kriminologi,
Matematik 4-5, Mental träning, Naturkunskap
2b, Programmering, Ungdomskulturer.
 
Utbudet av kurser kan variera beroende på antal
sökande.
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Intervju med Elin Mohlander som
startat varumärket Residus
 
Vilket program gick du på
Huddingegymnasiet?
- Jag gick Samhälle/Idrott.
 
Vad arbetar du med nu?
- Jag driver mitt egna företag Residus. Ett
klädmärke där vi jobbar med hållbarhet inom
textilbranschen.
 
Vad var det bästa med HGY?
- Gemenskapen i klassen vi hade. Alla var ju
idrottsintresserade vilket gjorde att vi hade
mycket gemensamt.
 
Lärde du dig någonting speciellt på HGY som
du har haft nytta av i ditt liv?
- Att våga ta för sig och inte vara rädd för att
testa på olika saker i livet.
 

 
Är det något speciellt som du kommer ihåg av
tiden på HGY?
- Idrotten, den var sjukt kul, och några av
lärarna, som jag verkligen älskade!
 
Övrigt?
- Gymnasietiden är tre tuffa år där mycket
händer i ens egna personliga utveckling. Det
gäller att ha bra lärare som finns där och stöttar
när det gungar. HGY var en trygghet för mig
och jag kände mig sedd av skolan.
 
 
 
 
 
 
Foto: Sandra Frööjd
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Kreativitet, kunskapsglädje och goda
relationer
 
Det här är Huddingegymnasiet!

Vi arbetar för att goda relationer ska genomsyra skolan, du ska känna att det är bra stämning och
att du kan vara dig själv och trivas.
 
Våra engagerade lärare anstränger sig för att skapa en kreativ miljö där du kan använda din fantasi
och problemlösningsförmåga och känna glädjen i att skapa.
 
Vi vill smitta dig med vår kunskapsglädje, det är roligt att lära och att ha kunskaper. Bildning ger
självförtroende!
 
 
Besök vår hemsida: www.huddingegymnasiet.se
Följ oss på Instagram: hgy_huddingegymnasiet
 
 
Fotograf: Yvonne Sonstrand
utom fotbollstjejer sidan 14, foto: Annelie Larsson
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Huddingegymnasiet
Gymnasievägen 3
141 38  Huddinge

www.huddingegymnasiet.se

Välkommen till
Huddingegymnasiet!
 
Viktiga datum inför gymnasievalet läsåret 2022/23:
 
• Huddinge gymnasiedag 14 oktober, i Sågbäcks bygghall
• Digital Gymnasiemässa 25-27 november. Besök gärna vår monter!
• Elev för en dag - Se information på vår hemsida
 
• Öppet hus onsdag 1 december kl. 18-19 (Med reservation för Covid-19)
• Öppet hus lördag 29 januari kl. 10-12 (Med reservation för Covid-19)
• Digitalt öppet hus onsdag 9 februari kl. 18-19 
• Öppet hus onsdag 4 maj kl. 10-12 (Med reservation för Covid-19))
 
• Ansökan öppnar på gyantagningen.se 14 januari
• Sista dag för ansökan 15 februari kl 24.00
• Preliminär antagningspoäng visas och omvalet öppnar 15 april
• Sista dag för omval 17 maj
• Besked om antagning 1 juli
 
För eventuella ändringar och mer information, besök vår hemsida
huddingegymnasiet.se
Följ oss på Instagram hgy_huddinge
 
 
Vi ser fram emot att träffa dig!
 
 
Välkommen!


