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p med körkort.
Alla får möjlighet till hjäl
i foldern!
Läs mer på sidan 11 inne
Vi har också introduktionsprogrammen –
Programinriktat val och Yrkesintroduktion.
Läs mer inne i foldern eller tag kontakt med oss så berättar vi mer!

Goda
chanser
till jobb!

Att gå en yrkesutbildning hos
oss innebär goda chanser till
jobb direkt efter studenten.
Men, vi ska inte ljuga! Det
krävs hårt arbete, god närvaro
och vilja. Utbildning mot ditt
blivande yrke startar redan i
årskurs 1. När du börjar hos
oss räknar vi med att du
både kan och vill klara din
utbildning på bästa sätt!
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Vi vill:

• Att du tar ansvar för dina studier.
Vi är här, vi hjälper dig, vi förser
dig med verktyg men du har ett ege
t ansvar för dina studier och
alltid arbeta efter din bästa förmåga
.
• Att du är en del av skolan och är
med och påverkar din och dina
kamraters situation.
• Att du följer regler och trivselregle
r som finns och som du också
delvis är med att ta fram.

Sök till oss!

Körkortsutbildning
till alla våra
*
elever!

Det finns tre olika sätt att söka till oss, som nationell elev, som introduktionselev på programinriktat val eller via yrkesintroduktion. Vill du gå som lärling
eller lärlingsliknande upplägg*** väljer du det inför ditt andra år i samband
med att du gör ditt inriktningsval.
Nationell elev
Du har minst 8 ämne med lägst betyg E. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik är tre av dessa. Särskilda omständigheter kan
göra att du kan få dispens i engelska. Tala med din SYV om det.
Studievägskod: BA-HYG-FT eller FT-HYG-F
Introduktionsprogram – Programinriktat val
Du är behörig att söka Programinriktat val om du har minst betyg E i svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen
eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra
andra ämnen. Studievägskod: IMVBA-HYG-F eller IMVFT-HYG-F.

mation!

Introduktionsprogram – Yrkesintroduktion
Viktig infor
Om inget av ovanstående stämmer så kan du söka Yrkesintroduktion. Viktigt att
veta är att det inte är säkert att du kommer in även om det finns plats. Om du
får börja eller ej avgörs i en diskussion med din hemkommun. Det är därför
alltid bättre att du tar vara på den tid du har i grundskolan och undviker Yrkesintroduktion. Men, det finns undantag och är du en av dem som hamnar
under denna rubrik så sök Yrkesintroduktion.
Studievägskod: IMYBA-HYG-F eller IMYFT-HYG-F.
Vi registrerar våra utbildningar hos TYA.

BA
ANL

Bygg- och anläggningprogrammet
- Inriktning anläggningsförare
Visste du att det saknas anläggningsförare? Det råder stor brist på anläggningsförare
vilket gör att när du är klar med din utbildning – ja då väntar i stort sett ett arbete
på dig. Du går från att ha varit elev i 3 år till att vara anställd med lön på ett par
dagar. Veckorna innan studenten ringer många företag och undrar om vi har elever
som kan tänkas sig börja arbeta hos dem. Så eftertraktade är anläggningsförarna!
Hos oss ges du möjlighet att:
• Möjlighet till hjälp med B-körkort inom ramen för utbildning.
• Utbildningsintyg Truck**
• Möjligheter till fördjupningskurser inom specifika områden som branschen
bedömer som viktiga
• ADR 1.3
• Kursen Arbete på väg
• Minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
• Möjlighet att vara lärling eller gå lärlingsliknande utbildning***
• Möjlighet till grundläggande behörighet****
Vill du veta mer om Bygg- och anläggningsprogrammet?
Ta kontakt med vår maskinlärare Thea Rogersdotter på 0723-58 55 26 eller
Peter Axelsson 0704-64 26 74
För att söka bygg- och anläggningsprogrammet hos oss har du
följande studievägskoder:
Nationell elev
BA-HYG-F
Programinriktat val
IMVBA-HYG-F
Yrkesintroduktion
IMYBA-HYG-F

Körkortsutbildning
till alla våra
*
elever!

Läs mer om asteriskerna på sidan 11.

FT
TRA

Fordon- och transportprogrammet
- Inriktning transport
TYA menar att det behövs ca 50 000 yrkesförare inom de närmaste åren.
Är du en av dem? .
I praktiken innebär detta att fullgör du din utbildning och skaffar dina körkort
så är du väl rustad för ett långt arbetsliv som lastbilsförare.
Ja, det krävs arbete. Ja, det är mycket att lära. Men, belöningen är ett arbete
som väntar på dig när du är klar med gymnasiet. Kan det bli bättre?
Hos oss ges du möjlighet till:
• Möjligheter till fördjupningskurser inom specifika områden som
branschen bedömer som viktiga
• ADR 1,3
• Kursen Arbete på väg
• Utbildningsintyg truck**
• Minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
• Möjlighet att vara lärling eller gå lärlingsliknande utbildning***
• Möjlighet till grundläggande behörighet****
Vill du veta mer om just transportinriktningen?
Ta kontakt med våra transportlärare Martin Sködt 0702-54 94 78
För att söka Fordon- och transportprogrammet hos oss har du
följande studievägskoder:
Nationell elev
FT-HYG-F
Programinriktat val
IMVFT-HYG-F
Yrkesintroduktion
IMYFT-HYG-F

Läs mer om asteriskerna på sidan 11.

Vi behöver dig!
Just nu söker många arbetsgivare efter chaufförer
till sina åkerier. Vill du ha ett framtidsyrke som
är socialt med eget ansvar och frihet, så kan jag
rekommendera att söka transportlinjen.
Inom åkeribranschen behövs du och vi kan garantera
att du som sköter dig och klarat alla momenten i
gymnasiet kommer ut till en arbetsmarknad där
du är efterlängtad och jobben väntar på dig.
Stefan Espersson
vd Esperssons Åkeri AB
ordf Sveriges Åkeriföretag Syd

FT
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Fordon- och transportprogrammet
- Inriktning personbil
Många kör bil men långtifrån alla kan felsöka, göra service och reparera en bil
och just därför behövs det alltid mekaniker. Framtidsutsikterna för duktiga
mekaniker ser god ut. Om du gillar att mecka med bilar och tycker det är kul
att hitta fel och reparera bilar, då är personbilsteknik något för dig.
Hos oss ges du möjlighet att:
• Möjlighet till hjälp med B-körkort inom ramen för utbildning*
• Utbildningsintyg i truck**
• Möjlighet till fördjupningskurser inom specifika områden
• Minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
• Möjlighet att vara lärling eller gå lärlingsliknande utbildning***
• Möjlighet till grundläggande behörighet****

FORDON OCH TRANSPORT
INR. PERSONBIL

Yrken
Personbilsmekaniker

Vill du veta mer om just personbilsinriktningen?
Ta kontakt med vår fordonslärare Andreas Axelsson 0707-25 10 96
För att söka Fordon- och transportprogrammet hos oss har du
följande studievägskoder:

Nationell elev
Sök
PERSONBIL hos oss för:
FT-HYG-F
Programinriktat val
Möjlighet till truckkort
IMVFT-HYG-F
Yrkesintroduktion
Stor del är arbetsplatsförlagd
IMYFT-HYG-F
Möjlighet att vara lärling
Möjlighet till högskolebehörighet
Läs mer om asteriskerna på sidan 11.

Körkortsutbildning
till alla våra
*
elever!

Viktig information
Öppet hus

!
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Tisdag 17 november 2020 klockan 16:30 – 19:30.
Tisdag 19 januari 2021 klockan 16:30 – 19:30.
Lördag 8 maj 2021 klockan 10:00 – 13:00.
Kom och prata med lärare, elever och rektor. Vi bjuder på fika, något grillat och
tipspromenad. Du får även möjlighet att testa maskinerna eller åka en tur i lastbilen. Är du med och staplar däck och går tipsrunda är du med i utlottning av
fina priser.
OBS: I dagsläget ska vi försöka hålla Öppet hus som vanligt, men beroende
på samhällssituationen kan det förändras snabbt. Håll utkik på vår hemsida,
Facebook-sida och Instagram. Där kommer vi ut med information om något
förändras.

Kom och skugga en dag

Är du osäker på vad du vill göra men skulle vilja testa? Det finns möjlighet att
komma hit och skugga en dag. Ta kontakt med läraren på respektive inriktning
och din egen SYV så hittar vi en dag som passar.
Glöm inte kika in på vår Facebooksida eller följ vårt Instagramkonto.
Du kan också få lite matnyttig information på vår hemsida – www.hyg.se eller
www.gymnasium.se.
OBS: I dagsläget ska vi försöka genomföra skuggning som vanligt, men beroende
på samhällssituationen kan det förändras snabbt.

Vad betydde nu asteriskerna i foldern?
*

B-körkort. Som elev på HYG hjälper vi dig med körkortet.
Går du inrikting personbilsteknik eller karosseri & plåtslagning hjälper
vi dig med körkortet. OM du fullgjort år 1 med minst betyg E i de kurser
du läst under året, får du teoripaket och 5 körlektioner. Du får ett intyg
efter år 1 som du själv ansvarar för att visa på Hörby Trafikskola där
utbildningen sker.

**

Du får möjligheten till utbildningsintyg för truck hos oss oavsett
vilken inriktning du väljer.

***

Går du ett introduktionsprogram heter det lärlingsliknande utbildning
istället för renodlat lärling. Båda berättigar dock till extra CSN om
1000kr/månad förutsatt att du har en lärlingsplats.

****

Med grundläggande behörighet menas att du har möjlighet att läsa
Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Detta ger grundläggande
behörighet till att söka in på högskola eller universitet.

JL Reklam Hörby

Att gå en yrkesutbildning hos oss innebär goda chanser till jobb direkt efter
studenten.

”

Men, vi ska inte ljuga! Det krävs hårt arbete, god närvaro och vilja.
Utbildning mot ditt blivande yrke startar redan i årskurs 1. När du
börjar hos oss räknar vi med att du både kan och vill klara din
utbildning på bästa sätt!

”

Besök gärna och gilla våra sidor

Hemsida

Facebook

Instagram

Gymnasium.se

Hörby Yrkesgymnasium, Filargatan 6, 242 35 Hörby. www.hyg.se
Rektor: Camilla Rosenqvist, 072-172 91 21, camilla.rosenqvist@hyg.se

