
HVILAN 
GYMNASIUM

LUND

Studenter
Lund, Sverige, 09-2019

2
0

2
3

 / 2
0

2
4

RIBBINGSKA

NATURVETENSKAP SAMHÄLLSVETENSKAP EKONOMI



HVILAN GYMNASIUM

Välkommen till Hvilan Gymnasium ................................ 4

PROGRAM

Naturvetenskap ........................................................................ 6

Samhällsvetenskap ................................................................. 8

Ekonomi ....................................................................................... 10

MER OM OSS

Entreprenörskap ..................................................................... 12

Öppet hus och skuggning ................................................. 14

INNEHÅLL

Eruditia AB är nya ägare för Hvilan Gymnasium  
i Stockholm och Lund.

www.hvilangy.se

Följ oss på sociala medier:

@hvilangymnasiumlund

WWW.HVILANGY.SE



VÄLKOMMEN TILL 
HVILAN GYMNASIUM!
På Hvilan Gymnasium värnar vi om en innehållsrik skolgång där 
du som elev står i fokus – vår vision är att ge dig förutsättningar att 
utvecklas och växa för en bättre framtid.

Lunds mest centrala gymnasieskola 
ligger på historisk mark, endast en kort 
promenad från Lund Centralstation, 
vid Ribbingska. Ett centralt, men lugnt, 
läge i fastigheter med anor. 

Hvilans studieförberedande gymna-
sieskolor finns, förutom i Lund, även i 
Stockholm. Sedan augusti 2022 ägs de 
båda skolorna av Eruditia AB.

Här finns allt du kan tänkas behöva 
under din gymnasietid. Skolan, förde-
lad över två fastigheter, inhyser såväl 
klassiska lektionssalar som uppehålls-
ytor, bibliotek och matsal  – allt till ditt 
förfogande.

UTBILDNINGEN

På skolan kommer du mötas av  
engagerade och duktiga behöriga lära-
re som med sin erfarenhet och kunskap 
kommer förbereda dig inför vidare 
studier och arbetslivet.

I klassrummet väver vi in dagsaktuella 
ämnen som entreprenörskap, miljö och 
hållbarhet – utifrån flera infallsvinklar 
och aspekter, i undervisningen. 

Ett återkommande inslag är tema-
veckor, så som entreprenörskaps- och 
hållbarhetsveckor, där vi belyser viktiga 

utvecklingsområden genom spännan-
de projektarbeten och externa förelä-
sare. 

MATEN

Skollunchen serveras i skolans andra 
fastighet – Quennerstedska villan. En 
historisk byggnad som med dess arki-
tektur och utsiktstorn sticker ut bland 
områdets fastigheter.

Vi tänker på vart maten kommer ifrån 
och använder lokalt odlade grönsaker 
och svenskproducerade råvaror. 

DINA FÖRVÄNTNINGAR

På Hvilan kan du förvänta dig en lugn 
och dynamisk kunskapsmiljö med mas-
sor av engagemang och en riktigt skön 
atmosfär. Det är sådant som skiljer oss 
från andra skolor – och som är en del i 
vår vision om en hållbar gymnasietid.

Besök oss på öppet hus, eller boka en 
visning, för att skaffa dig en uppfattning 
om oss.

Vi ser fram emot att träffa dig!

@HVILANGYMNASIUMLUND
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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

Naturvetenskaplig specialicering 100

Bioteknik 100 

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300

Biologi 2 100 

Geografi 1 100 

Samhällskunskap 2 100 

Programfördjupning 300 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Naturvetenskaplig specialicering 100 

Bioteknik 100 

Individuellt val   200

Gymnasiearbete   100

NA
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Med reservation för eventuella förändringar
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NATURVETENSKAP

Inriktningen ger dig en bred utbild-
ning inom naturvetenskap.  
Du utvecklar ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt, logiskt resone-
mang, problemlösning och kritiskt 
tänkande. Inriktningen förbereder 
dig väl för högskole- och universi-
tetsutbildningar inom det naturve-
tenskapliga och tekniska området. 

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE

En tvärvetenskaplig inriktning och 
perfekt för dig som är intresserad 
av de naturvetenskapliga ämnena 
samtidigt som du fortfarande läser 
samhällsvetenskapliga kurser. Du  
får en kombination av det naturve-
tenskapliga- och samhällsvetenskap-
liga perspektivet. Inriktningen ger 
dig goda möjligheter för fortsatta 
studier inom ett brett område. 

På Hvilan får du läsa ett klassiskt naturvetenskapsprogram 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.  
Du undervisas av engagerade och professionella lärare som kommer 
att ge dig den bästa utbildningen, och därmed de bästa förutsätt-
ningarna, för dina framtida studieval.

NATURVETENSKAP

Våra inriktningar

STOCKHOLM STOCKHOLMLUND LUND

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att inidividuellt är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill gå?  

Du erbjuds fritt välja mellan flera kurser ur en större kurskatalog!
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POÄNGPLAN

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 1  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 och företagande 100 

Hållbart samhällsbyggande  100

Inriktning: Samhällsvetenskap  450

Geografi 1  100

Historia 2a  100

Religionskunskap 2  50 

Samhällskunskap 2  100

Samhällskunskap 3  100

Programfördjupning  300

Internationella relationer  100 

Entreprenörskap och företagande 100

Hållbart samhällsbyggande  100

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 
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Med reservation för eventuella förändringar

SAMHÄLLSVETENSKAP

På inriktningen samhällsvetenskap 
får du djupare förståelse för hur 
samhället är uppbyggt och funge-
rar och hur det har utvecklats över 
tid. Du får kunskap om människors 
livsvillkor både ur ett historiskt per-
spektiv och i nutid. Du utvecklar din 
förmåga att tillämpa vetenskapliga 
metoder och lär dig att debattera 
och analysera samhällsfrågor och 
politik utifrån ett källkritiskt och  
reflekterande förhållningssätt. 

BETEENDEVETENSKAP

Inriktningen beteendevetenskap 
lägger tonvikten på människors 
utveckling och samspel i olika 
sammanhang. Du får värdeful-
la och spännande insikter i hur vi 
människor ofta fungerar och agerar 
både som självständiga individer och 
i samspel med andra. Du får kunska-
per om kommunikation, lärande och 
ledarskap. Är du allmänt intresserad 
av relationer och mänskligt beteen-
de kommer du att uppskatta studi-
erna i beteendevetenskap.

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 aktuella ämnen i 
ditt klassrum idag! Du får lära dig att kommunicera, diskutera och 
reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, miljö, 
genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. 

Programmet ger dig en bred behörighet för vidare studier på 
universitet och högskola. 

SAMHÄLLSVETENSKAP

Våra inriktningar

STOCKHOLM STOCKHOLMLUND LUND

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att inidividuellt är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill gå?  

Du erbjuds fritt välja mellan flera kurser ur en större kurskatalog!
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POÄNGPLAN

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

Ledarskap och organisation 100

Företagsekonomi – specialisering 100

Inriktning: Juridik  300

Affärsjuridik  100

Rätten och samhället  100

Psykologi 2a  50

Filosofi 1  50

Programfördjupning  300

Entreprenörskap och företagande  100

Företagsekonomi 2  100

Retorik 100

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100
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Med reservation för eventuella förändringar

EKONOMI

Inriktningen ekonomi ger dig för- 
djupade kunskaper i företagandets vill-
kor. Du lär dig marknadsföring av varor 
och tjänster, hur ett företag redovisar sin 
ekonomi och hur företagande fungerar 

ur ett internationellt perspektiv.

JURIDIK

I inriktningen juridik får du kunskaper 
om rättsväsendets betydelse i ett demo-
kratiskt samhälle och hur lagstiftning-
en påverkas av internationell rätt. Du 
utvecklar din förmåga att analysera och 
bedöma juridiska problem med hjälp av 
juridiska metoder, rättskällor och praxis. 

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 inter- 
nationellt 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. Programmet ger dig en bra grund för vidare utbildning  
på ekonomihögskolor och universitet.

EKONOMI

Våra inriktningar

STOCKHOLMLUND STOCKHOLMLUND

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att inidividuellt är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill gå?  

Du erbjuds fritt välja mellan flera kurser ur en större kurskatalog!
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Företagsamhet och grönt entre-
prenörskap är två viktiga delar i 
dina studier som gör att din kre-
ativitet stärks och du kan skapa 
något eget.

Under ett av dina tre studieår får du 
möjlighet att starta ett eget företag  
genom Ung Företagsamhet och för-
verkliga en affärsidé från tanke till 
färdig produkt. 

Fokus ligger på din individuella 
utveckling, vilket innebär att du får 
använda och utveckla din kreativitet 
och skaparförmåga genom att träna 
i kommunikation, marknadsföring 
och ledarskap – och att ta ansvar och 
arbeta i grupp.  

Genom vår gröna profil får du dags- 
aktuell och värdefull kunskap om håll- 
bart företagande och grönt entrepre-
nörskap, något vi är extra stolta över. 

Som en del av Ung Företagsamhet  
får du möjlighet att ställa ut ditt 
företag på skolans evenemang och 
externa mässor där du kan öva på för-
säljning och kundrelationer. För den 
som vill finns det möjlighet att tävla 
mot andra UF-företag regionalt och 
nationellt. 

Detta är erfarenheter som du kom-
mer att ha nytta av i ditt framtida 
arbetsliv och studier.

SCANNABLE UF
Ett av många UF-företag våren 2021 i Stockholm med  
en hållbar affärsidé:

Scannable UF samlar in reklamerade plagg från större  
butikskedjor, ger dem nytt liv genom att bland annat sy 
om, trycka och måla plaggen, för att sedan sälja vidare.

Läs mer på: 
www.ungforetagsamhet.se

ENTREPRENÖRSKAP
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FAST LIGHTNING UF

Smarta och snygga armband med 
batteri så att du enkelt kan ladda 
mobilen när du är på språng!

UF-företag från Hvilan i Lund, 2021

SWEET NATURE UF

Säljer närproducerad honung för  
att uppmärksamma biologiska 

mångfalden. En del av vinster går 
till ”Rädda bina”.

UF-företag från Hvilan i Lund, 2022
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ÖPPET HUS  
& SKUGGNING
Osäker på vilket program du vill gå? 
Besök oss på ett av våra öppet hus  
och bilda dig en uppfattning!

Att välja gymnasieprogram och skola att gå  
på kan vara ett av de svåraste valen. Vad ska 
man välja?

ÖPPET HUS

Under vintern och våren har vi återkommande 
öppet hus på skolan, tillfällen där du får möjlighet 
att verkligen känna in vad vi har att erbjuda dig.

Under öppet hus träffar du elever och ämnes-
lärare från respektive program, och även rektor 
och SYV. Du visas runt i våra fastigheter och på de 
ställen som du under din utbildning kommer att 
befinna dig.

Öppet hus ger dig chansen att känna in känslan  
och stämningen på skolan!

SKUGGNING

Vi erbjuder möjligheten att skugga en klass. Skugg-
ning innebär att du får följa med en klass från det pro-
gram du är intresserad av under en dag. Det innebär 
att du inte endast har möjligheten att verkligen känna 
in hur det är att gå på Hvilan, utan även hur det är att 
plugga på ett visst program! 

Öppet hus
12 november kl. 12:00 – 14:00 
Vi bjuder in till vår egen gymnasiemässa!

7 december kl. 16:00 – 18:00

1 februari 2023 kl. 16:00 – 18:00

4 maj 2023 kl. 16:00 – 18:00

Skuggning
Skulle du vilja testa  
Hvilan för en dag?

Vi erbjuder skuggning på samtliga 

av våra program. Ett ypperligt sätt 

för dig som vill testa på hur det är 

att plugga på Hvilan!

Anmäl dig till skuggning genom att 

fylla i formuläret på hemsidan.

Anmäl dig här!

Följ oss på sociala medier:

@hvilangymnasiumlund

WWW.HVILANGY.SE



WWW.HVILANGY.SE

@hvilangymnasiumlund

ADRESS

Karl  XII  gatan 5 
222 20 Lund HVILAN 

GYMNASIUM
LUND

ÖPPET HUS!

12 november  
kl. 12:00 – 14:00

7 december  
kl. 16:00 – 18:00

1 februari 2023  
kl. 16:00 – 18:00

4 maj 2023  
kl. 16:00 – 18:00

SKUGGNING

Vi erbjuder skuggning på 
samtliga av våra program.  

Ett ypperligt sätt för dig som 
vill testa på hur det är att 

plugga på Hvilan!

Returadress: Hvilan Gymnasium, Karl XII gatan 5, 222 20 Lund

NATURVETENSKAP

RIBBINGSKA

SAMHÄLLSVETENSKAP

EKONOMI

HEMSIDAN


