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Introduktionsprogram
NR. KAROSSERI OCH LACKERING
- Yrken
Programinriktat val

FORDON OCH TRANSPORT

Fattas du något betyg?Bilskadereparatör
Är du inte behörig till ett nationelltprogram? Det finns ändå möjlighet för dig att nå ditt
Billackerare
mål och drömyrke genom att
läsa ett introduktionsprogram. Syftet med programinriktat val är att du ska få
möjlighet
att
så
snart
som
möjligt
kunna
ök KAROSSER & LACKERING hos oss
för:antas till något av våra nationella yrkesprogram.

Möjlighet till truckkort
val är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt
Stor Programinriktat
del är arbetsplatsförlagd
program men som samtidigt inte är så långt ifrån att bli behörig. Syftet
Möjlighet
att vara lärling
är att du ska bli behörig till ett nationellt program och ofta är det också
Möjlighet
till högskolebehörighet
det vi diskuterar
kring vid ett första möte – vad ditt intresse är och hur

du ska nå dit. Det finns dock vissa krav för att du ska vara behörig att
söka hit.
urskoder:

T-HYG-F
Dessa krav är följande:
Nationellt
• program.)
Du måste ha minst 6 ämne som du har lägst betyg E.
• Svenska eller svenska som andraspråk
MPROFT-HYG-F
Du måste
också
ha lägst
Minst 6 •ämnen
varav
sv, en,
ma betyg
är 2.) E i svenska och antingen

Hos oss kan du söka programinriktat val enligt:
Bygg- och anläggningsprogrammet – ansökningskod IMVBA
Fordon- och transportprogrammet – ansökningskod IMVFT
Kort om oss
Hörby Yrkesgymnasium är en friskola mitt i Skåne, närmare bestämt
i Hörby. Vi är omkring 60 elever och 10 pedagoger vilket gör att du
som elev alltid syns. Som elev har du tillgång till en egen ChromeBook där det finns program för att du ska kunna tillgodogöra dig
utbildningen på ett bra sätt. Vi arbetar ofta med webbaserat material
och använder ex både Gleerups och NE:s digitala läromedel.

engelska eller matematik.

MYRKFT-HYG-F
Om inget
av ovanstående
I huvudsak
försöker vigäller.)
följa den ordinarie undervisningen som ligger på
yrkesprogrammet men i de ämne du saknar behörighet för gymnasiet diskuterar vi upplägg och hur du ska läsa dessa. Normalt har man undervisning på grundskolenivå i de ämne man saknar och när man blir klar går
man Poängplan:
över till gymnasienivå. Det kan också finnas andra lösningar men
dettahyg.se/poängplaner.html
diskuteras individuellt på ett möte.
Hos oss får du:
- Truckkort.
- Trygghet och en vi-känsla.
- Engagerade och kompetenta lärare.
- Verktyg för att fullgöra din utbildning.
- Stöd och/eller hjälp av specialpedagog.
- Teambuildning i början av årskurs 1.
- Hjälp med B-körkort (Läs på hemsidan för regler).
För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen
på ett bra sätt vill vi att du:
- Är beredd att ta ansvar för dina studier och alltid
arbeta efter din bästa förmåga.
- Är med och påverkar din situation.
- Följer de ordningsregler som finns på skolan och
som elevrådet är med och tar fram:
- Respekterar rökförbudet på skolområdet.
- Respekterar mobilförbud under lektionstid.
- Kommer i tid till dina lektioner. Sena ankomster
		 skapar både problem med närvaro, CSN och arbetsro.
- Har med dig ditt arbetsmaterial till lektionen.
- Tänker på den gyllene regeln – Behandla andra
		 såsom du själv vill bli behandlad.

Lunchen är en viktig del för att kunna vara med i undervisningen
även på eftermiddagen. Vi går iväg från skolan och äter på Nilssons
Gästgiveri, en promenad på ca 5 minuter från skolan. Du finner deras lunchmenyer på deras Facebooksida, sök Nilssons gästgiveri AB
eller läs in QR-koden här till höger.
Det finns bra busskommunikationer från
större delen av Skåne.
Från busstationen tar
det mellan 5-10 min
att gå till skolan.
Kontakt och mer
information kring
Introduktionsprogrammet:
Rektor Camilla R, 072-172 91 21.

Kristianstad 47 min
Höör 25 min
Eslöv 45 min

Tollarp 24 min

Kävlinge 54 min
Lund 40 min
Malmö 1 h

Svetsaregatan 12, 242 35 Hörby. www.hyg.se

