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Gymnasieskola
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Tfn: 0345 - 180 00
Fax: 0345 - 181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Har du synpunkter?
Du är välkommen att kontakta oss på barn- och
ungdomskontoret om du har synpunkter på
serviceåtagandet om Gymnasieskola.

Telefon: 0345-180 00
E-post: buk@hylte.se

Serviceåtagande
– Vad är det?
I vår kommun pågår ett ständigt
arbete med att utveckla de olika
verksamheterna. Ett led i denna
utveckling är de serviceåtaganden som
fastställs av kommunens styrelser och
nämnder.
Genom dessa åtaganden får du som
kommuninvånare en tydlig bild av vilken service du har rätt att vänta dig för
dina skattepengar och avgifter.
Kommunens medarbetare får i sin tur
en tydlig bild av sina arbetsuppgifter
– vad som är viktigast och vad som
förväntas av dem.

Verksamhetsbeskrivning
Du som bor i Hylte kommun har möjlighet att söka
nationella program i Sverige.
Du som elev inom Hylte Gymnasieskolor erbjuds en
verksamhet som utgår från dina individuella behov
och möjligheter. Du erbjuds en utbildning med hög
kvalité där demokratiska arbetsformer och respekt är
viktiga hörnpelare.
Du som elev på Vildmarksgymnasiet/Traineegymnasiet erbjuds att lära dig ett yrke genom att kombinera
utbildning på skolan, i och utanför klassrummet och
utbildning på praktik/företag. Du får behörighet till
yrkeshögskola genom yrkesexamen samt ges möjlighet till behörighet till högskolan.
Du har möjlighet att, på Introduktionsprogrammets
program, Preparandutbildning och Programinriktat
val, läsa upp dina betyg för att bli behörig att söka
nationella gymnasieprogram. Introduktionsprogrammet erbjuder även utbildning inom Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Vi åtar oss att:

5. Du ges möjlighet att få yrkesexamen från
gymnasiet.
6. Du får utbildning som ger dig goda och
konkurrenskraftiga kunskaper.
7. Du ges möjlighet att läsa kurser som ger
grundläggande allmän behörighet till
högskola.
8. Du ska känna delaktighet, trygghet och
gemenskap under din skolvistelse.

Introduktionsprogrammet
1. Du har möjlighet att, på
Introduktionsprogrammets program
Preparandutbildning och Programinriktat
individuellt val, läsa upp dina betyg
för att bli behörig att söka nationella
gymnasieprogram.
2. Du undervisas av lärare som har kompetens
i sitt ämne.
3. Du får tydlig information om målen
och betygskriterierna i varje kurs och
motivering till dina betyg och du ska kunna
påverka ditt lärande genom din individuella
studieplan.

Vildmarksgymnasiet och
Traineegymnasiet

4. Du får vara med i planering av undervisningen.

1. Du undervisas av lärare som har kompetens
i sitt ämne.

6. Du ska känna delaktighet, trygghet och
gemenskap under din skolvistelse.

2. Du får tydlig information om målen och
betygskriterierna i varje kurs och motivering
till dina betyg och du ska kunna påverka ditt
lärande genom din individuella studieplan.
3. Du får vara med i planering av undervisningen.
4. Du får utvärdera dina kurser.

5. Du får utvärdera dina kurser.

