
HUX 
Utbildning som 
handleder för 
examensutbildning



FAKTA

● Inleds 1.8.2022

● Kombinerar påbyggnadsundervisning efter den 
grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för 
gymnasieutbildning (LUVA) samt utbildning som handleder 
för yrkesutbildning (VALMA)

 



FAKTA

● Anordnande av Hux-utbildning förutsätter tillstånd att 
anordna utbildningen

● Yrkesinstitutet Prakticum har idag tillstånd att anordna 
VALMA- utbildning och således också tillstånd att ordna 
Hux-utbildning fr.o.m. 1.8.2022

 



HUX - För vem?

● Riktar sig både till läropliktiga och till andra som behöver 
handledande utbildning.

● Målgrupperna är läropliktiga och andra som saknar examen 
på andra stadiet och som har behov av handledande 
utbildning

● Studerande som har något annat modersmål än svenska, 
finska eller samiska

● Studerande som har avlagt grundläggande utbildning eller en 
motsvarande utbildning på något annat språk än svenska, 
finska eller samiska

 



UTBILDNINGENS MÅL

❏ Ge den studerande färdigheter att söka till 
gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning,

❏ Förtydliga den studerandes planer som gäller fortsatta 
studier och hens önskemål och målsättningar som berör 
arbetslivet,

❏ Stärka den studerandes förutsättningar att avlägga 
gymnasieutbildningens lärokurs och studentexamen efter 
den eller att avlägga yrkesinriktad examen

 



OMFATTNING

● Pågår i högst ett år, 38 veckor

● En studerande kan tidigare övergå till gymnasie- eller 
yrkesutbildning.

● Den studerande har rätt att få handledning och 
undervisning i olika lärmiljöer till en omfattning av 22 
timmar per vecka (á 60 minuter)



MÅNGSIDIG KOMPETENS

● Utbildningen som handleder för 
examensutbildning stöder helhetsmässigt 
den studerandes färdigheter och 
kunnande

● Målen för den mångsidiga kompetensen 
genomsyrar hela den handledande 
utbildningen oberoende av vilka 
utbildningsdelar den studerande väljer



UPPBYGGNADEN AV UTBILDNINGEN

● Den studerandes studier byggs upp av 
utbildningsdelen Studiefärdigheter och 
karriärplaneringsfärdigheter (gemensam 
för alla som deltar i HUX)

● Samt minst två valbara utbildningsdelar 

● Den studerandes individuella studieväg 
byggs upp utgående från den 
studerandes mål och behov av kunnande



PERSONLIG STUDIEPLAN

● För den studerande utarbetas en personlig studieplan

● Planen uppdateras under studiernas gång

● Den studerande kan betona antingen gymnasieutbildning 
eller yrkesutbildning

● Centrala principen är att den studerande ska rikta in sig på 
andra stadiet

● En studerande inom utbildning som handleder för 
examensutbildning har rätt till särskilt stöd



OBLIGATORISKA

Studiefärdigheter och 
karriärplaneringsfärdigheter 
(2 veckor)

Stärkande av grundläggande 
färdigheter (10 veckor)

Vardagskompetens och 
delaktighet i samhället 
(6 veckor)

Stärkande av 
undetvisningsspråket 
(6 veckor)

Studier inom yrkesutbildning 
och studier som förbereder för 
dem (1-18 veckor)

Arbetslivsfärdigheter och 
lärande i arbetslivet 
(1-18 veckor)

Studier inom 
gymnasieutbildning och 
studier som förbereder för 
dem (1-18 veckor)

PERSONLIG STUDIEPLAN (Exempel)
Hösttermin, 18 veckor Vårtermin, 20 veckor

VALBARA

ALTERNATIV

PERSONLIGA STIGAR

Studiefärdigheter och 
karriärplaneringsfärdigheter 
(2 veckor)



SAMARBETE MED ÖVRIGA AKTÖRER

KommunerGymnasieutbildningGrundläggande 
utbildning

SVEPS Den fria bildningen



TACK!
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Utbildningschef
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