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Du får svar på
knepiga frågor

YSTAD
GYMNASIUM
2022/2023

Ystad Gymnasium / Surbrunnsvägen 1, 271 80 Ystad / Industrigatan 6, 271 39 Ystad / 0411 - 57 70 00 / ystadgymnasium.se

12

20

14 6 8
INNEHÅLL 2022/2023
6.
8.
12.
14.
18.
20.
24.
31.

2

Timothy siktar mot att starta företag med kompisar
Vågar jag välja? Tre historier om att välja mot strömmen
En trygg skola - specialpedagog Annika berättar hur
Natur: NANA eller NASA? Marcus och Emilia förklarar skillnaden
Vad är viktigt? Elever berättar om sitt gymnasieval
Timia tänker bli obducent eller specialistsjuksköterska efter lärlingsprogram
Vi frågar och SYV-Charles svarar!
Din checklista inför gymnasievalet

VÅGA
VÄLJA VÄG
Gymnasievalet handlar om nästa steg framåt. Det kan betyda
otroligt mycket, men det är inte det sista valet du kommer
att göra. Så ta chansen och gör det här valet utifrån vad du
gillar att göra just nu. För om du gör det, då har du tre roliga
gymnasieår att se fram emot.
Att våga är inte alltid en enkel sak. Det är något vi måste göra
när vi upptäcker att vi är för nyfikna för att låta bli. I det här
magasinet får du träffa Agnes, Emmy och Filip som alla tog sin
egen väg och valde något som avvek från vad människor runt
om dem tyckte eller valde.
Nu är det din tur. Vad vill du våga välja? När du vet vad du är
nyfiken på, då gör du ditt val. Sen tar vi hand om det andra.
Välkommen till Ystad Gymnasium.
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Öppet hus
27 oktober
kl. 17.00 - 19.30

Scanna! För att få uppdaterad
information om Öppet hus.
Till exempel var du hittar oss,
vad som kommer hända under
kvällen och hur vi eventuellt
behöver anpassa Öppet hus
efter pandemins utveckling.
Vi ses!
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Program / Försäljning och service

Försäljning
och service

NYTT
PROGRAM!

Ett program för dig som gillar entreprenörskap, kundkontakt, att lära
dig genom både praktik och teori och dessutom få en bra chans till
arbete direkt efter studenten. Hösten 2022 startar Ystad Gymnasium
upp det nya programmet Försäljning och service.

Företagande, försäljning och medvetenhet

Breda försäljningskunskaper

Programmet fokuserar på företagande och försäljning

Programmet ger dig kunskaper om olika typer av

i en global värld samtidigt som din utbildning är lokalt

försäljningsaktiviteter och en bredd i rollen som

förankrad. Du får en bred utbildning som ger dig

säljare. Du får lära dig teoretiskt och praktiskt hur

kunskaper om samhällsaktuella förutsättningar för

försäljning fungerar mot privatperson, mellan företag,

entreprenörskap och utrymme att praktisera din teori

över nätet, telefon och i butik. När du tar studenten

under perioder av APL.

kommer du att ha en bra grund för att börja arbeta

Kurser och APL som ger vad näringslivet behöver

som en riktigt bra säljare.

Här kommer du nära näringslivet. Innehållet i

Nyfiken?

programmet formas till stor del av vad näringslivet

Kika på programbladet och håll dig uppdaterad på

efterfrågar för kompetenser. Programmet har

ystadgymnasium.se/program eller hör av dig direkt till

samarbete med representanter i branschen lokalt så

SYV-Charles om du har frågor.

att du lär dig sådant som kommer att behövas på
arbetsmarknaden när du tar studenten.
Hållbar handelsutveckling
Företagande och handel är en global ekonomisk kraft.
Det här programmet ger dig en teoretisk grund inom
hållbarhet i handel och försäljning. Du får lära dig hur
din bransch påverkar och påverkas av sin omvärld
och hur vi kan använda de kunskaperna till att arbeta
hållbart för framtiden.

Är du nyfiken
på ämnen som
försäljning,
entreprenörskap
och service?
Läs artikeln med
Timothy på
nästa sida.
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Program / Försäljning och service

NYTT
PROGRAM!

Timothy upptäckte entreprenörskap

Nu vill han
driva företag ihop
med kompisar
Efter första året på gymnasiet är Timothy helt säker på att han valt rätt. Så
säker att han redan funderar på hur han ska ta intresset vidare efter studenten.
Men det var inte ett självklart val. Han tog hjälp av människor som har samma
intressen som han själv och tog sikte på tre roliga år.
Vad var viktigt för dig när du valde till
gymnasiet?

har jag upptäckt att jag verkligen gillar
entreprenörskapsdelen. Det är ett nytt

I trean kommer du att få driva UF-företag.
Har du stora planer?

- Det viktigaste var att få tre roliga år.

intresse som jag anat förut men som skolan

- Ja! Eller, jag har pratat en del med mina

Jag ville ha en kul vardag och att skolan

och kurserna lockat fram mer.

kompisar om det. Att det roliga främst är
att få testa att starta upp och driva något

inte skulle bli något som tråkar ut mig.
Vad betyder det att få mycket APL, alltså
praktik på en arbetsplats?

ihop. Vi har väldigt många tankar och har

högskolebehörighet och där jag hoppades
få nya bra kompisar som gillar samma saker

- Nu under första året hade vi två veckors

samarbetet jag ser fram emot mest, just nu.

som jag.

APL. Men det räcker nästan, för på bara

Att få bestämma och testa själv ihop med

två veckor märkte jag att jag lär mig på
Hur avgjorde du ditt val?

kompisar. Det kan ju säkert vara jobbigt på

ett helt annat sätt ute på en arbetsplats.

- Jag var väldigt osäker och tyckte valet var

ett sätt, men jag tror med de kompisar jag

I klassrummet lär vi oss all teori och sen

svårt till en början. Sen började jag höra

har på programmet kan det bli riktigt kul.

får vi testa den och se hur den fungerar i

bra saker om programmet. Människor

verkligheten när vi är på APL.

Jag ville gå ett program där jag kunde få

som jag har mycket gemensamt med och
folk runt om mig som har gått på skolan
tidigare, gjorde att jag började snegla på
programmet. Nu när jag börjat känns det
helt rätt.
Har något överraskat dig?
- Programmet är mer tydligt fokuserat
mot försäljning och service än vad jag
förväntande mig. Det genomsyrar verkligen
vardagen – på ett bra sätt! Det här året
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börjat diskutera några idéer. För mig är det

Vad gör du om fem år?
- Jag tror jag pluggar vidare faktiskt!

Timothys tips

Det är långt fram nu, men intresset för
entreprenörskap och service har växt så

Välj nåt som är kul! Välj inte något

mycket det här året. Just nu känns det som

som kan riskera få dig att må dåligt

att jag absolut vill fortsätta på det här spåret.

på gymnasiet. Gillar du praktiska
aktiviteter, så välj ett program som
innehåller många praktiska inslag!
Det gjorde jag. Jag får mycket praktik och samtidigt blir jag behörig till
högskola. En perfekt mix för mig.

Timothy Holm
Ålder: 17
Program: Handel och administration
som kommer att bli
Försäljning och service
Roligaste kursen: Entreprenörskap
Bästa med skolan: Bra känsla
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Våga
välja väg
Tänk strategiskt! Gå på din inre känsla! Ta nåt som ger dig jobb
efter studenten! Bara välj nåt, du kan välja om sen!
Det är inte alltid så lätt som det låter. Att navigera bland råd
och tips kan vara nog så jobbigt. Ska du nu behöva göra det
samtidigt som du ska komma fram till ditt kanske viktigaste val
hittills? På de här sidorna kan du lägga alla goda råd åt sidan
och läsa om tre personer som gjorde precis det.
Möt Agnes, Emmy och Filip. Ingen av dem valde som
kompisarna gjorde eller som andra tyckte. Här berättar de hur
det var för dem att välja något som andra såg som oväntat.
8

“Slösa inte
din merit!”

Y

stad Gymnasium och El- och
energiprogrammet var ett självklart val
för Emmy efter en liten tids funderingar.
Hon fick höra ett par gånger att hennes

Emmy
Jacobsson

Ålder: 19
Program: El och energi,
inriktning el

merit skulle räcka till ett program med

högre antagningspoäng, men vad skulle hon tjäna på
det? Emmy slösade inte sin merit. Hon använde den
till exakt det hon ville helst av allt.
Kändes det som att du
gick mot strömmen när du valde?
- Egentligen inte just då. Jag följde ganska exakt
vad jag var intresserad av. Men efteråt, när jag hade
börjat på skolan så fick jag ett lite annat bemötande
än mina klasskompisar som var killar. Jag tror lärare
och personal ville få mig känna mig extra välkommen
eftersom jag var ensam tjej, men jag var ju där av samma
anledning som alla mina andra klasskompisar. Jag var
bara intresserad av el!
Har det påverkat dig att ta ett val
som gick lite mot andras förväntningar?
- Jo, men lite. Jag vågar nog mer nu. Jag valde själv och
det gick ju jättebra. Jag tror det är så med mycket, att vill
man bara, då löser sig allt.
Hur tänkte du inför ditt gymnasieval?
- Jag ville gå något praktiskt, så jag började leta alternativ
i den änden. På högstadiet hade jag alltid tyckt om teknik
och ellära, när jag kom på det var valet inte alls svårt.
Vad var det bästa med ditt program?
- Absolut lärarna och kompisarna! Jag var aldrig rädd
för att hamna som enda tjejen bland killar. Vi har ju alla
samma intressen och ingen är bättre än någon annan.
Killarna blir dina kompisar – även om du skulle vara en
tjej som aldrig haft killkompisar förut. Själva programmet
har varit en säker väg för mig. Jag har redan fått jobb
och jag kan enkelt studera vidare nu efter studenten.

Funderar du på att studera vidare?
- Först ska jag jobba i tre år för att bli helt färdig
elektriker. Sen vill jag nog ta någon påbyggande
utbildning för att få fler behörigheter att utföra andra
arbeten och ta större ansvar.
Har du något knep för hur
man ska tänka om man vill välja mot vad andra säger?
- Tänk så här ”vad spelar det här valet för roll om 20 år?”.
Du kommer göra fler val i ditt liv, det här är inte det enda
valet och mycket kommer att hända, även om det känns
oändligt långt bort nu. Gör exakt det du känner är bäst
för dig själv. Och om det inte skulle bli perfekt direkt, nej,
men då har du lärt känna dig själv lite bättre och har tagit
dig ett steg längre fram.
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Valet / Att våga välja väg

Filip Nilsson

Ålder: 19
Program: Fordon,
inriktning personbil

Praktikern
i kompisgänget

F

ilip och hans kompisgäng hade
hängt ihop i hela högstadiet. De
umgicks varje dag i skolan och
spenderade stor del av sin fritid
ihop. Inför gymnasiet började de

flesta prata om att välja Naturvetenskapseller Samhällsvetenskapsprogram på olika
skolor runt om i Skåne. Men Filip hade
känt under en tid att han var betydligt mer
praktiskt lagd än vad hans kompisar var.
När märkte du att du inte ville välja samma
som dina kompisar?
- Jag har nog alltid vetat att jag hellre sysslar
med praktiska saker än med teori. Men det
blev tydligt under en praktik på en bilverkstad
i åttan, det var då jag verkligen blev
intresserad av bilar.
Var det ett svårt val?
- Både ja och nej. Jag var inte helt säker från

“Följ din egen
dröm och inte
någon annans.”

början. Men jag visste att jag ville välja något
jag skulle komma tycka var kul. En sak jag var
helt säker på var att jag inte ville ångra mig
senare ifall jag valde något jag skulle tycka var

kompisar från högstadiet, vi umgås fortfarande dagligen. Jag fick bara

tråkigt. Så när jag hittade bilintresset blev det

fler kompisar egentligen!

självklart att jag skulle välja fordon.

Vad har varit det bästa med din gymnasietid?

Fick du reaktioner
från kompisar och föräldrar på ditt val?

- Det är nog att jag både utvecklats som person och lärt mig en

- Jag fick bara bra respons. Det var verkligen

förväntade mig. Att vara mekaniker är inte bara att till exempel byta

ingen som sa att jag borde välja något annat.

bromsklossar. Det är också att renovera motorer från grunden och

Mina kompisar känner ju mig och mina

dra hela elsystem i bilar. Under sista året fick jag en särskild utbildning

föräldrar hade stöttat mig oavsett vad jag hade

av Mercedes, och fastän jag tagit studenten nu så ska jag få åka till

valt. Så det handlade aldrig om stödet, det var

fabriken i Stuttgart under slutet av 2021 och se tillverkningen av bilarna

väl bara kompisarna jag tänkte att jag skulle

på plats.

massa nytt. Jag har fått en helt ny syn på mekanikeryrket som jag inte

sakna.
Om man ska välja till gymnasiet och
funderar över ett oväntat alternativ. Hur
tycker du man ska tänka då?
- Följ din egen dröm och inte någon annans.
Det är klart du är nervös, det var jag. Men det
bästa med att välja efter vad jag gillade var
att jag fick nya kompisar som hade liknande
intressen som jag. Och jag har kvar mina
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Vad kommer du att göra i framtiden?
- Allra helst skulle jag vilja bli tävlingsmekaniker i bilsport. Jag vet inte
exakt vad för utbildning som krävs för det än, men det är min absoluta
dröm. Så det är väl bara för mig att fortsätta följa mina intressen nu.

Agnes Pilman
Ålder: 19
Program: Hantverk,
inriktning hår- och
makeupstylist

“Ska du verkligen
gå hantverk?”

D

en frågan fick Agnes när hon skulle välja
till gymnasiet. ”Du kommer att lära dig
mer på Samhällsprogrammet”, sa någon.
Och ”du har ingen framtid efter att ha
gått hantverksprogrammet”. Hårda ord

som Agnes tre år senare vill svara på genom att berätta
att det har blivit precis tvärtom för henne.
Hur var det att möta andras kritik kring ditt val?
- Jag förstod ju att jag gick mot strömmen ganska
direkt. Mina kompisar valde Samhällsvetenskaps- eller
Ekonomiprogrammetmen mina föräldrar har alltid sagt att
jag ska välja något jag tycker verkar kul. Jag tror kanske att
allas föräldrar inte säger det. Alla som sa att jag inte hade
någon framtid på hantverk hade väldigt fel. Där och då såg
jag det som en utmaning.
Vad har ditt gymnasieval betytt för dig?
- Det har betytt allt. På riktigt har det varit mina bästa
tre år någonsin. Jag hade jättekul i skolan och har fått
mycket praktik. När mina kompisar från högstadiet som
valde Samhällsvetenskapsprogrammet satt med jobbiga
teoretiska prov, då stylade jag hår, kläder och makeup och
hade roligt medan jag lärde mig.

“Jag har inte
förlorat kunskap
eller behörighet
på att välja
som jag gjorde.
Tvärtom!”
mina kompisar gjorde inte att jag förlorade dem. Jag har
fortfarande kvar mina gamla vänner, och dessutom har jag
fått fler nya.

Vad skulle du vilja säga nu till de som ifrågasatte ditt
gymnasieval?
- Att det visst finns en framtid! Det ska också alla som ska
välja program nu veta om. Jag har inte förlorat teoretisk
kunskap eller högskolebehörighet på att välja som jag

Hur kom du på att det var just hantverk du ville gå?

gjorde. Tvärtom tror jag att jag hade fått jättetråkigt om jag

- Det var inte helt lätt att komma på. Men jag har alltid haft

inte valt hantverk och den här inriktningen.

ett intresse som varit lite större än mina andre intressen,
och det var kläder och smink. Då lät jag det avgöra mitt
val.

Vilka val kommer du att göra framåt?
- Jag har faktiskt redan gjort ett! Nu till hösten efter
studenten har jag sökt in till Lunds universitet och ett

Har gymnasievalet
fått dig att se annorlunda på stora val?

treårigt program i modevetenskap. Då kommer jag att bli

- Kanske lite. Jag är nog ännu mer övertygad nu om att

kring modets historia och trender. Mitt mål och min dröm

jag alltid ska lyssna på mig själv. Det är mina val och

är att skriva för ett av de stora modemagasinen, typ Vogue

jag måste göra dem som jag vill. Att jag inte valde som

eller så.

modevetare och kan jobba för olika projekt eller magasin
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Specialpedagog
- ett stöd för alla
Ystad Gymnasiums elevhälsoteam består av olika personer som är bra på olika saker.
Specialpedagogerna är extra bra på pedagogik, anpassningar och stöd i undervisningen.
Men vad innebär det egentligen? Annika Cederlund som är specialpedagog för elever på
Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet berättar.
Vad är en trygg skola för dig?

studieteknik, planering av studier, vilka

jag om bland annat läs- och skrivsvårigheter

- Det är en skola med kompetent personal

lärverktyg som finns, till exempel att alla

för lärarna för att öka deras kompetens.

som har tid för varje elev, som är flexibel med

har tillgång till inlästa böcker som används

stöd och stöttning och som lyssnar på vad du

i undervisningen, och berättar att man

som elev vill och behöver. Ibland är det svårt

kan komma till oss specialpedagoger för

att veta själv vad man behöver, då är det de

att få tips på studieteknik som funkar bäst

vuxnas uppgift att ta reda på det.

för just dig. Jag arbetar också på djupet

Vad gör en specialpedagog?
- Vi arbetar mycket förebyggande. Vi
kommer ut till alla klasser och tipsar om

En stöttande kemilärare som
tog personliga samtal. När
Annika tänker tillbaka på sin
egen gymnasietid är det vad
hon uppskattade mest.
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med enskilda studiesamtal och är med i
klassrummet för att se till att de pedagogiska
grepp jag rekommenderar för en elev faktiskt
fungerar på lektionen. Dessutom informerar

Kan alla ta kontakt
med en specialpedagog?
- Vi är flera specialpedagoger på skolan
och vi hör till lite olika områden. Det gör
att det alltid finns en specialpedagog som
är knuten till ditt program och vet vad
de olika kurserna kräver av dig. Jag kan
till exempel allt om vilken hjälp man kan

”Kunniga och
tillgängliga
vuxna, det gör
hela skolan
trygg.”

En trygg
skola
Gymnasietiden är inte bara skolarbete.
Studier är en stor del, men det händer också
annat i livet som måste få tid och plats. Om
du trivs i skolan, då mår hela du bättre. Det
vet vi. Därför vill vi ge dig en gymnasietid där
du har nära till trygga vuxna som tar hand om
dina frågor och hjälper dig hitta stöd när du
behöver.

behöva på Estetiska programmet eller
Samhällsvetenskapsprogrammet. En annan
specialpedagog har koll på Fordons- och
transportprogrammet, och så vidare.
Hur ska man göra om man vill prata med
specialpedagog?
- Egentligen kan du bara stanna oss i
korridoren! Jag och mina kollegor rör oss
mycket ute på skolan. Eller kom till mig på
rummet, är jag där så är det öppet. Du har
också en klassmentor som är din närmsta
kontakt på skolan. Jag samarbetar med både
mentor, kurator och skolsköterska för att vi
tillsammans ska se varje elev.

Elevhälsoteamet
Alla program hos Ystad Gymnasium är knutet till ett elevhälsoteam. I det
teamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog och studieoch yrkesvägledare. Teamet syns ofta ute på skolan och kommer då och
då ut i klassrummen och berättar om vad de kan hjälpa till med ifall du
eller en klasskompis har frågor eller tycker något är jobbigt.
Samtal för alla första året
Under första året på Ystad Gymnasium blir alla elever kallade till ett
personligt samtal med någon ur elevhälsoteamet. Samtalet är ett sätt för
oss att ge varje elev så bra förutsättningar som möjligt på sin nya skola
och fånga upp ifall någon behöver stöd. Under hösten första året får alla
elever göra en screening, en slags undersökande uppgift som utvärderar
läsförståelse. Screeningen fångar upp elever som kan behöva stöd i att läsa

Vad är det
vanligaste du hjälper elever med?

och skriva.

- Jag hjälper många med individuell

Stöd ibland eller hela terminen

studieplanering. Det behöver inte ligga några

Vissa kurser är tyngre än andra. Då kan du använda dig av resurstiden som

särskilda svårigheter till grund, bara att man

finns för alla elever, varje vecka. Dit kan du gå om du vill ha en svår uppgift

vill ha tips om studieteknik för de ämnen man

förklarad en gång till eller om du vill ha arbetsro att fördjupa dig ännu mer.

tycker är knepiga. Ofta handlar det om att läsa

Du väljer själv om du vill gå dit en gång eller flera. Om en lärare märker

och skriva i svenska, engelska eller matematik.

att du hamnat efter i en kurs kan hen bestämma att du behöver gå dit en
termin eller tills du kommit i kapp. Du har också möjligheter att kämpa

Varför tror du att Ystad Gymnasium är ett
bra val om man vill ha trygga vuxna nära?

vidare med en kurs om du inte lyckades nå godkänt första gången.

- Vi är många vuxna med olika

Fråga oss!

specialområden på skolan. Det gör att vi

Om du funderar på något kan du alltid vända dig till en lärare eller din

i personalen alltid har någon att utbyta

mentor. De samarbetar med elevhälsoteamet och vet hur du ska gå vidare.

tankar med och ta del av expertis från.

Du kan också alltid gå till de olika rummen där elevhälsoteamen har sina

Behöver jag rådfråga en kurator eller annan

arbetsplatser och få svar på dina frågor.

specialpedagog kring något, då finns de alltid
nära. Vi kan dra nytta av varandra. Det gör att
du som elev alltid har tillgång till ett väldigt
kompetent stöd. Att vi är många gör också att
det alltid finns någon som är tillgänglig för dig
så att du kan få snabb hjälp.
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Program / Naturvetenskap

Teoretiskt djup
för dig som gillar naturvetenskap

Så här säger eleverna
om programmet:
”Trevliga människor och lärare, väldigt
bra umgänge. Roliga labbar.”
”Tycker man om matte så är
programmet plötsligt väldigt rolig.”
”Det är ett program som är extra
roligt för de som är intresserade av
naturämnena och de vars styrkor
ligger i att lära sig på teoretisk väg.”
”På programmet får man lära sig
mycket om hur saker fungerar genom
laborationer och exkursioner vilket är
roligt för de som gillar att upptäcka
själv.”

Det naturvetenskapliga programmet
ger dig bra behörighet till högskola
och universitet. Så, om du inte vet vad
du ska bli när du blir stor, är det rätt
att välja naturvetenskap då? Med hjälp
av Emilia och Marcus som precis
tagit studenten ska vi hjälpa dig att
förstå programmet och dess två olika
inriktningar bättre.
Två inriktningar
Naturvetenskapliga programmet lär dig om samspelet mellan
naturen, samhället och dig som människa: du lär dig att
tänka naturvetenskapligt. Hos Ystad Gymnasium kan du välja
inriktning mot naturvetenskap eller mot naturvetenskap och
samhälle. Det första året läser alla på programmet samma
kurser. Andra året börjar du läsa din inriktning och får fler
naturvetenskapliga kurser om du läser naturinriktningen
eller fler samhällsvetenskapliga kurser om du läser
samhällsinriktningen.
Högskoleförberedande
Båda inriktningarna ger dig flera behörighetsgivande kurser inför
att studera vidare efter gymnasiet. Programmet ger dig också

”En bra sak är att man får lära sig ta
mycket ansvar själv, och det kan vara
väldigt användbart i framtiden.”

träning i teoretiska studier på egen hand. På det sättet kommer
du att vara förberedd i både kunskap och studiemetoder när du
tar studenten från naturvetenskapliga programmet.
Intresset hjälper dig
Du ska välja ett program som innehåller kurser du tycker verkar
roliga. Naturvetenskap är i stor utsträckning teoretiskt och vissa
kurser kommer att kräva en hel del plugg. Men! Om du har
viljan och gillar utmaningar så kommer du att få mycket stöd
av både lärare och klasskamrater. Gillar du naturvetenskap så
kommer du att trivas här!
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Ålder: 19
Program: Naturvetenskap,
inriktning naturvetenskap
Roligaste kurser: Historia, särskilt
ekonomisk historia
Bästa med skolan: Att lärarna
planerar så att vi aldrig får mer än två
prov i veckan

kommer att trivas med!

komma på nya saker under gymnasiet. Gör vad du är bra på och vet att du

intressen du har och håll dörrarna öppna inom det området. Du kommer att

- Du måste inte veta vilket yrke du ska ha än. Fundera över ungefär vilka

Marcus tips inför gymnasievalet

Marcus Löfstedt

Inriktningen mot naturvetenskap
väckte Marcus ekonomiintresse
Marcus bästa ämnen i högstadiet var kemi, biologi och fysik.
Vad han ville göra i framtiden var han mindre säker på. Han valde
inriktningen mot naturvetenskap för att få så mycket matematik som
möjligt.
Varför valde du inriktningen mot natur?
- Jag ville ha med mig matematiken och fysiken inför högskolan.
Under gymnasiet har jag kommit på att jag vill bli ekonom i framtiden.
Då kommer matematiken ge mig ett försprång.
Vad behöver man gilla för att läsa din inriktning?
- Det är bra om man gillar matematikkurserna, för det är mycket
matematik. Och man behöver tycka om det naturvetenskapliga, kritiska
tankesättet, att analysera och undersöka. Ibland ställer man en fråga,
men upptäcker att det inte finns ett enkelt svar, det behöver man trivas
med.
Hur skiljer sig din inriktning från den mot samhälle?
- Det är matematiken och fysiken främst. Naturinriktningen är ju tung,
mattekurserna var jättejobbiga emellanåt. Det var stödet från lärare
och kompisar som tog mig igenom. Sista året blir det störst skillnad
på inriktningarna. Då läser vi den tyngsta matematiken och de andra
läser samhällskurser. Jag tror att risken att bli mattetrött är mindre på
samhällsinriktningen.
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Program / Naturvetenskap

Från veterinär till arkitekt

Emilia

vill bygga

hållbart för framtiden

Emilia var länge inställd på att bli veterinär, men när samhällsämnena blev mer
och mer intressanta började hon tänka om. Nu när hon har tagit studenten ser
hon att samhällsinriktningen gav henne precis den tvärvetenskapliga bredden
med både natur- och samhällsämnen som hon behöver. Nu vet Emilia att hon
ska bli arkitekt.
Varför var det här programmet och inriktningen bra
för dig?

Samhällsvetenskapsprogrammet. Med inriktningen

- Jag ville ha naturkurser eftersom jag ville bli

och dessutom kunskap om hur de samspelar - en

veterinär. Men jag kände mig egentligen mer bekväm

värdefull bred utbildning.

Natur samhälle får jag kärnan i de båda vetenskaperna

med samhällsämnena sedan högstadiet. Under
gymnasiet har jag blivit mer intresserad av hållbara
städer, det känns aktuellt och viktigt. Så nu när jag
kommit fram till att jag vill bli byggnadsarkitekt är jag
jätteglad att jag fått en perfekt grund för att söka till just
den utbildningen.
Vad behöver man gilla för att läsa din inriktning?
- Alla ämnen ifrån grundskolan egentligen. Särskilt
NO och SO. Gymnasiets kurser påminner mycket om
dem, men går såklart mer på djupet. Och så måste
man vilja, då klarar man det även när det blir mycket
plugg.
Vad får man när man läser samhällsinriktningen?
- På ett sätt kan man säga att inriktningen
ligger lite mellan naturinriktningen och
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Emilias tips inför
gymnasievalet
Stressa inte! Jag var väldigt stressad
och det hade jag inte behövt vara. Du
har alltid möjligheten att byta om du
verkligen måste. SYV och din mentor
kan hjälpa jättemycket. Att hålla
stressen borta ska man tänka på i
kurserna också, vissa är tuffa men det
löser sig om man ber om hjälp.

Emilia Littgren
Ålder: 19 år
Program: Naturvetenskap,
inriktning naturvetenskap
och samhälle
Roligaste kurser:
De samhällsvetenskapliga, särskilt
kursen Politik och hållbar utveckling
Bästa med skolan: Alla bra lärare
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VAD
ÄR VIKTIGT
FÖR DIG?
Lärarna och kurserna, maten i
skolrestaurangen, klassrummen och
korridorerna, kompisarna, eller att ha
nära till bussen - det är många saker
som ska stämma och som påverkar hur
du trivs på en skola. Men vad är det
egentligen som spelar störst roll? Vad är
viktigast för dig? Här berättar elever som
gått eller går på Ystad Gymnasium vad
som varit viktigast för dem.
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William Jönsson

Alla passar in
- För mig betyder det mycket att man

Anna Bergström

Trygg skola
utan mobbning

Naturvetenskap

Fordon och transport,
yrkesintroduktion

Vård och omsorg,lärling

Moa Stifors

Bra vegetarisk mat
- Gemenskapen jag fick med min

inte behöver vara på ett visst sätt.

- Det bästa med Ystad Gymnasium

klass från start var helt klart det

Alla passar in och det är en härlig

är att det är en rättvis och trygg

bästa! Men även skolmaten, det är

gemenskap på hela skolan. På Ystad

skola. Alla bryr sig om alla och det

mycket variation på maten och det

Gymnasium kunde jag välja inriktning

förekommer ingen mobbning. Det är

är bra vegetariska alternativ. Jag

lärling, något som inte många skolor

lätt att få vänner och all personal på

gillar också lokalerna, grupprummen

har. Alla lär sig inte lika bra teoretiskt,

skolan är trevlig mot alla. Det är den

är mysiga. Jag har fått mycket

utan föredrar att lära sig praktiskt och

bästa skolan jag gått på.

arbete gjort i grupprummen på

den möjligheten är jag tacksam över

Naturvetenskapsprogrammet.

att jag fick här!

Victor Olsson
Estetiska

Fordon och transport

Melanie Hall
Naturvetenskap

Albin Hane

Personlig utveckling

Förstående lärare

Personal som lyssnar

- Att lärarna fokuserar mer på lärande än

- Lärarna. Utan de lärare jag hade

- Först och främst finns det ett brett

prestation, utan att de tappade i kvalitet

skulle jag inte ha gått klart gymnasiet.

urval av gymnasieprogram. För mig

eller ställde för låga krav. Det gjorde att

Jag gick halva min gymnasietid på

är det värdefullt att få gott om tid och

studiemiljön blev trivsam och roligare att

distans: halva tvåan och nästan hela

den hjälp jag och mina klasskompisar

vara i. Det gjorde att jag kände en hunger

trean. Utan de klassföreståndare vi

behöver med skolarbetena, men också

för att lära och dessutom blev mina

hade så tror jag inte att många hade

att lärare och personal lyssnar på vad

resultat bättre! Lärarna var också väldigt

orkat. När motivationen var som lägst

elever tycker gällande förändringar

måna om den personliga utvecklingen hos

och allt vi ville göra var att ge upp,

på skolan. Det gör de på Ystad

oss elever. Vi fick konstruktiv kritik och det

då förstod våra lärare. De var - och

Gymnasium.

fanns alltid plats för diskussion, oavsett

är - väldigt förstående och gör allt de

om det var jag själv som undrade över

kan för att hjälpa alla sina elever. Det

något eller klassen som ville lyfta en fråga.

är värdefullt.
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Program / Vård och omsorg lärling

Mot obducent eller palliativ vård

Timia övervann
det obehagliga
med döden
Under den första praktikperioden på ett äldreboende gick en människa
som bodde där bort. Timia kunde inte hantera det och fick gå hem för
dagen. Men lärare och handledare stöttade henne och nu ser hon det
fantastiska i god vård i livets slutskede. Hon har ställt siktet på att bli
obducent eller specialistsjuksköterska inom palliativ vård.
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Följ inte efter det någon kompis väljer. Välj det du vill välja. Du hittar vänner och det kommer
att gå jättebra, du är bara nervös. De första dagarna ordnar lärare jättemycket aktiviteter, så
du behöver inte vara orolig för att ta kontakt med andra i början. Det löser sig av sig själv!

Timia Odier Åkesson
Ålder: 18
Program: Vård och omsorg lärling
Roligaste kurser: Medicin och
akutsjukvård
Bästa med skolan: Lärarna, de har
yrkesutbildning, är tillgängliga och
personligt engagerade

Vad var viktigt för dig när du valde till gymnasiet?
- Jag har vetat sedan jag var liten att det var sjukvården
jag ville till. Jag hade hört att Ystad Gymnasium hade
hjälpsamma, kunniga lärare och att skolmaten var bra,
men för att gå i Ystad behövde jag skaffa en lägenhet
och ett deltidsjobb. Det blev lite mindre fritid men jag
såg det som en en nystart och chans att lära känna nya
människor – och det har varit värt det hela vägen.
Varför lärling?
- Lärling bestämde jag mig för efter första APL-perioden
i ettan. Det är ute i verksamheter jag får lära mig min
stöttande roll i relationerna till olika patienter, och lärling
ger mig allra mest APL. I tvåan hade vi två dagar i veckan
och i trean kommer jag ha tre dagar i veckan. Dessutom
har vi en sexveckorsperiod av APL varje läsår. I tvåan
var jag på stroke- och neurologiavdelningen på Ystads
Lasarett, i trean hoppas jag få vara på hjärtintensiven.
Hur funkar det att plugga som lärling?
- På lärling är det ganska små klasser. Därför läser både
tvåor och treor ihop, vilket ju betyder extra stöd från
äldre elever redan i tvåan. Vi har dessutom två mentorer
till vår klass om 16 elever. Nästan när som helst kan

Vad är skillnaden på
att lära i klassrum och under APL?

jag få tag på en mentor och var tionde dag kommer en

- Vi lär oss egentligen samma i klassrummet som vi

lärare och hälsar på mig på min praktikplats, det gör att

gör på praktiken, men på olika sätt. Olika verksamheter

jag hela tiden har skolan med mig.

kräver olika saker av samma yrkesroll. Min uppgift är
den samma, men om jag är på en akutavdelning eller på

“Mina lärare och
handledare har
varit otroligt
peppande hela
tiden”

ett serviceboende behöver jag använda mina kunskaper
på olika sätt. Det är det mest intressanta, tycker jag, att
lära mig hur teori kan användas olika i praktiken.
Om fem år, vad gör du då?
- Jag kommer att plugga vidare. Mina lärare och
handledare har varit otroligt peppande hela tiden.
Jag har upptäckt nya intressen och gått från att tycka
närheten till döden var läskig, till att ha en dröm om att
arbeta som obducent eller som specialistsjuksköterska
inom palliativ vård. Att få vara stödet för en person och
hens anhöriga de sista dagarna, det är något stort och
fint i det för mig.
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Skolan / Lokaler och aktiviteter

På Ystad Gymnasiums
Youtubekanal kan du se
mer av våra lokaler.

10 Bra grejer
på Ystad
Gymnasium
Vi tycker att en bra skola ska innehålla både viktiga
och roliga saker. Därför har vi sett till att göra plats
för många olika grejer. Här kan du läsa om dem som
vi tycker är extra fina att kunna erbjuda dig och dina
klasskompisar.

1

SPECIALLOKALER
Vissa uppgifter kräver att du får utrymme att
göra själv. Därför har frisörer och stylister
en egen salong på skolan. Restaurang och
livsmedel har en egen restaurang. Teknik-,
Bygg-, Fordon- och elprogrammet har egna
verkstäder. Musik- och mediaelever har
anpassade studios. Naturvetare har labb och
bildelever en kreativ bildsal.

2

YSTAD GYMNASIUM IF
Skolan har en idrottsförening som är öppen för
alla oavsett program och förkunskaper. Där är
det eleverna själva som bestämmer aktiviteterna.
Det gör att du som är med har stora chanser
att påverka aktiviteterna. Föreningen har yta
att använda både inne på Ystad Arena och
utomhus på flera olika ställen.
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3
SYV

Hos oss finns studie- och yrkesvägledare för
varje program. När du ska söka till gymnasiet
svarar de på frågor om skolan under Öppet
hus, via vår hemsida och sociala kanaler. När
du går här hjälper de dig att ha koll på kurser
och vad du ska tänka på när det börjar närma
sig att ta studenten.

4

CAFETERIOR
På skolans område finns fyra cafeterior.
Två på Park, en på Österport och en på
Firman. Till dem kan du gå för en snabb
energipåfyllning eller för att sitta ner med
kompisar en stund innan nästa lektion och
samla energi.

5

ELEVHÄLSA
Skolans hälsoteam består av kuratorer,
skolsköterskor, specialpedagoger, studie- och
yrkesvägledare och rektor. De finns på plats
på skolan varje dag så att du alltid ska kunna
få svar på dina frågor och hitta den hjälp du
behöver. Då och då besöker de olika klassrum
och berättar vad de gör, andra gånger
kommer du träffa på dem i korridorer och du

kan alltid besöka dem i deras arbetsrum.

6

BIBLIOTEKET
Faktaböcker, skönlitteratur och engagerade

lektioner eller när du vill möta upp kompisar
som går på andra program.

9

SKOLRESTAURANG

bibliotekarier hittar du i vårt bibliotek som

Varje dag serveras tre olika rätter. En dagens,

ligger i mitten av skolbyggnaden på Österport

en vegetarisk och en soppa. Du kan välja

och i filialen på Park. Här kan du också få

vilken rätt du är sugen på utan att behöva

råd och hjälp kring källkritik när du söker

föranmäla. Det finns alltid en salladsbuffé

information på nätet till olika skolarbeten.

uppdukad och ofta hembakt bröd. Behöver

7

ELEVDEMOKRATI
Ta din chans att påverka! På skolan finns aktiva

du specialkost för allergier eller liknande så tar
vi hand om det också, såklart.

10

skolråd, arbetslagsråd och klassråd för att du

IT-KOORDINATOR & SUPPORT

alltid ska ha en arena att uttrycka dig och vara

På Ystad Gymnasium arbetar elever och

delaktig i och kunna förändra sådant som är

lärare i lärplattformen VKlass och i Teams. För

viktigt kring dina studier och arbetsmiljö.

att se till att allt funkar med IT, program och

8

PINGIS, FOTBOLL & VOLLYBOLL
På rasterna har du och dina kompisar tillgång
till pingisbord, fotbollsspel och vollybollplan.

datorer finns det två IT-koordinatorer och en
IT-support på plats på skolan varje dag. Till
dem kan du alltid gå ifall du har frågor eller
behöver hjälp att reda ut något IT-relaterat så
fixar de det åt dig.

Volleybollnätet sitter uppe från maj till
september, pingisbord och fotbollsspel
hittar du inomhus. Perfekta aktiviteter för
att få sträcka på benen mellan stillasittande
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Längre fram
i magasinet
hittar du
kontaktuppgifter
till alla våra
SYV. Varje SYV
ansvarar för
olika program,
så har du frågor
om ett särskilt
program är det
någon av dem
du ska kontakta.

Charles
Svennergård

Vi frågar SYV
Charles är en av totalt sex studie- och yrkesvägledare på Ystad Gymnasium. Han
har koll på hur det funkar med antagning, att välja om och att känna sig osäker inför
valet. Så vi passade på att ställa några frågor till honom.
Hur vet jag om jag kommer in på mitt förstahandsval?

bestämma och du kommer att märka när det blir dags att göra valet.

- Först behöver du behörighet: alltså minst betyget E i svenska/svenska

Då har du också gott om lärare och personal som kan hjälpa dig att

som andraspråk, engelska, och matematik. Är ditt förstahandsval ett

svara på frågor. I januari i tvåan väljer du kurser inför tredje året.

yrkesprogram behöver du minst godkänt betyg i fem ämnen till. Är det
högskoleförberedande behöver du minst godkänt betyg i nio ämnen
till. Vilka de är varierar beroende på vilket program du sökt. Du kan
också läsa statistik från förra året för att se hur din poäng står sig i
jämförelse. Men tänk då på att det kan vara stora skillnader från ett år

Hur ser klasserna ut? Kan jag önska klasskamrater?
- I våra klasser går upp till 32 elever. Vi försöker få en jämn fördelning
av tjejer och killar från olika skolor så att det ska bli ungefär lika
mycket bekant som nytt för alla. Du kan lämna in önskemål om

till ett annat.

klasskamrater men vi garanterar inte att ni hamnar i samma klass.

Vad betyder det preliminära antagningsbeskedet?

dagarna så att alla får chans att hitta nya kompisar i klassen!

- Det preliminära resultatet kan komma att stämma med det definitiva
beskedet. Men många som varit obehöriga hinner bli behöriga
när slutbetygen sätts och andra tackar nej till sina platser. Om det
preliminära antagningsbeskedet ser bra ut, är det ändå klokt att behålla
dina andra-, tredje- och fjärdehandsval.

Däremot genomför vi en hel del lära känna-aktiviteter under de första

Jag har haft stöd i vissa ämnen på högstadiet, kan jag få det i
gymnasiet också?
- Ja, det kan du. Så snart du är antagen till gymnasiet så lämnar din
högstadieskola över alla uppgifter kring vilket stöd du haft till oss. Då
börjar vi förbereda ett liknande stöd i gymnasiet. Om du har frågor

Kan jag komma in på mer än ett program?

kring ditt stöd kan du be en förälder eller vårdnadshavare att kontakta

- Nej. Du kan bara komma in på en skola och ett program. Det

oss för att dubbelkolla. Tänk bara på att vi kan svara på frågor om stöd

första alternativet som dina betyg räcker till är det programmet du

först efter att du blivit antagen.

blir erbjuden en plats på. Därför är det viktigt att du rangordnar fem
eller fler program när du söker. Ta din tid och prova dig fram till olika

Jag är jätteförvirrad och vet inte alls vad jag ska söka. Vad gör jag?

rangordningar så att alla dina alternativ känns bra i magen.

- Prata med din klassföreståndare eller SYV på högstadiet angående

Måste jag redan nu veta vilka valbara kurser jag vill läsa?

Ystad Gymnasium har vi kuratorer som alltid finns på skolan. Direkt

- Nej, men det är bra om du börjar fundera över inriktning i samband

efter terminsstart är de extra beredda på att du som ny elev kan

med att du väljer program. Du har till januari i ettan på dig att

behöva lite stöttning.
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din osäkerhet. Ibland hjälper det mycket att bara berätta för någon. På

ELITSATSA PÅ

HANDBOLL
ELLER
FOTBOLL

Kombinera ditt
gymnasieprogram
med NIU

För dig som vill satsa helhjärtat på
din idrott men ändå vill ha en stabil
gymnasieutbildning finns nationell
idrottsutbildning (NIU).
Ansökan till NIU görs absolut senast 1 december till både
handboll och fotboll. Du ansöker via särskilda formulär
hos respektive förbund. Länk finns på NIU-sidorna på
vår hemsida. För att kunna komma in på NIU behöver
du först genomföra en uttagning och även välja ditt



gymnasieprogram med omsorg. Genom att söka NIU kan
Ystad Gymnasium ge dig en helt unik möjlighet att satsa på

HANDBOLL

fotboll för både killar och tjejer och handboll för killar.

A-hallen i Ystad Arena

Elitsatsa på fotboll eller handboll
När du söker till NIU får du en idrottsutbildning som
uppfyller Svenska Handbollsförbundets och Svenska
Fotbollförbundets höga krav på kvalitet. Den här utbildningen
är alltså en riktigt bra chans för dig att satsa långsiktigt på
din idrott. Utbildningen sker både på idrottsplatsen i Ystad, i
fotbollshallen i Skurup och i Ystad Arena.
Så här söker du till NIU
För att komma in på NIU måste du också ha ansökt och
blivit antagen till ett av följande program som går att
kombinera med NIU. Välj mellan:
• Barn och fritid
• Ekonomi


FOTBOLL
Idrottsplatsen i Ystad
Fotbollshallen i Skurup

• Naturvetenskap
• Samhällsvetenskap
• Teknik
Sök till NIU senast den 1 december. Anmälan görs via
ystadgymnasium.se under NIU.
Uttagningar
För fotboll sker uttagningarna i december och januari.
För handboll sker de i december.
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Våra program
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HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM
EKONOMI (EK)
När Ekonomiprogrammet är ett
högskoleförberedande program med
två inriktningar: juridik och ekonomi.
Här utvecklar du dina kunskaper i
samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och
entreprenörskap.
Inom inriktningen mot ekonomi lär du dig
starta, driva och utveckla ett företag inom
Ung Företagsamhet. Du fördjupar dig inom
företagsekonomi och redovisning, och kursen
Matematik 3b ger dig särskild högskolebehörighet. Inför årskurs 3 kan du välja mellan två
fördjupningar: Diplomerad gymnasieekonom
eller Internationell handel.
Inriktningen mot juridik ger dig fördjupade
kunskaper inom juridik och psykologi. Du läser
kurserna Affärsjuridik och Rätten och samhället.
I kursen Psykologi 2a får du lära dig om personlighets- och utvecklingspsykologi.

ESTETISKA (ES)
Vill du skräddarsy din framtid?
Estetiska programmet är en högskoleförberedande utbildning, med
inriktningarna Musik och Estetik och
media. Utbildningen är en kreativ
språngbräda oavsett vad du väljer att göra efter
din gymnasietid.
Du får stora möjligheter till fördjupning, oavsett
om du är intresserad av foto, musikproduktion,
sociala medier, film, sång eller ett instrument.
Programmet är av samhällsvetenskaplig karaktär
och förbereder dig för vidare studier vid universitet eller högskola.
Våra elever beskriver tiden på programmet
som den bästa i deras liv. Missa inte chansen
att kombinera ditt praktiska kreativa intresse
med ett teoretiskt lärande. Det ger dig goda
förutsättningar för bra studieresultat och en rolig
gymnasietid.

SAMHÄLLSVETENSKAP (SA)
Samhällsvetenskapsprogrammet ger
dig kunskaper om demokrati, genus,
kommunikation, etik och miljö. Du
studerar även hur vi påverkar och
påverkas av vår omvärld ur ekonomiska, sociala
och politiska aspekter. Programmet är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för
fortsatta studier vid universitet eller högskola.
På samhällsvetenskapsprogrammet kan du

välja en av tre inriktningar: samhällsvetenskap,
beteendevetenskap eller medier, information
och kommunikation. Du får också möjlighet
att åka på studieresor knutna till programmet
exempelvis till Stockholm, Berlin eller Richmond
University i London som programmet samarbetar med.

NATURVETENSKAP (NA)
På naturvetenskapsprogrammet
får du kunskaper om hur hela vår
värld byggs upp. Du får lära dig om
biologiska och kemiska processer
i naturen samt hur fysikens och
matematikens lagar ligger till grund för dessa.
Här får du lära dig de naturvetenskapliga arbetsmetoderna från grunden. Mycket av dina studier kommer att bygga på laborationer, fältstudier
och experiment. Matematikens betydelse för
samtliga naturvetenskapliga ämnen är stor och
genomsyrar programmet. Programmet ger
dig störst valmöjligheter till fortsatta studier på
högskola och universitet.
Inriktningen mot naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga
ämnena. Inriktningen mot naturvetenskap och
samhälle ger dig en tvärvetenskaplig grund
där du studerar naturvetenskapen utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv. Båda inriktningarna ger dig en bred förståelse för vetenskapens
roll i samhällsutvecklingen och för de framtida
utmaningar mänskligheten står inför.

TEKNIK (TE)
Teknik hittar du överallt i samhället.
I varje telefon finns applikationer som
någon designat och bakom varje
vardagsföremål finns människor som
lagt ner många arbetstimmar. Om några år kan
det vara du som tar fram en ny design eller
kod. Tillsammans med oss formar du din egen
utbildning och framtid.
På teknikprogrammet väljer du mellan två olika
inriktningar: Design och produktutveckling och
Informations- och medieteknik.

Introduktionsprogram
och gymnasiesärskola

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
Om du saknar behörighet för att komma in
på ett nationellt yrkesprogram kan yrkesintroduktion vara din väg direkt ut i arbetslivet eller
din väg till gymnasiala studier på gymnasium,
folkhögskola eller via vuxenutbildning.
Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning där
kurser som ger behörighet varvas med gymnasiala studier. När du kommer hit skapar vi en
individuell studieplan utifrån dina behov och
mål. Här får du en yrkesinriktad utbildning med
grundläggande kunskaper. Antingen läser du in
din behörighet på ett år och går sedan vidare
till ett nationellt yrkesprogram eller väljer att
läsa programmet i tre år mot ett studiebevis.
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN (IM)
Om du inte har behörighet till ett nationellt
gymnasieprogram, men gärna vill ha, ger introduktionsprogrammen dig ett par olika vägar
att gå. De här programmen fungerar som en
fortsättning på din grundskola och förbereder
dig inför det gymnasieprogram du siktar på.
Ibland kan praktik på ett gymnasieprogram
eller på en arbetsplats ingå.
På Ystad Gymnasium kan du välja mellan
språkintroduktion, programinriktat val, individuellt alternativ och individuellt alternativ
anpassat. Ditt behov avgör vilket program som
passar dig bäst och vi gör alltid en planering av
ditt program ihop med dig. På det sättet får du
störst möjlighet att nå dina mål.
GYMNASIESÄRSKOLAN INDIVIDUELLT
PROGRAM (GYSÄR)
Gymnasiesärskolans individuella program är en
särskilt anpassad utbildning för ungdomar med
intellektuell funktionsvariation. Utbildningen är
ett fyraårigt program som kan utformas utifrån
varje individs behov och förutsättningar.
Programmet syftar till att ge dig som elev
kunskaper och verktyg för att kunna leva ett
självständigt och aktivt liv. Särskilt fokus ligger
på kommunikation, samarbete, initiativ och
användning av hjälpmedel.
Utbildningen utgår från de centrala ämnesområdena och upplägget utformas efter dina
behov och målsättningar.
GYMNASIESÄRSKOLAN NATIONELLT
PROGRAM (GYSÄR)
På Ystad Gymnasium finns fem yrkesinriktade
nationella program inom gymnasiesärskolan.
Här får du en god grund för att söka arbete,
studera vidare och kunna delta aktivt i samhället. Minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande
(APL) ingår. Utbildningen avslutas med ett
gymnasiesärskolearbete. Mer information om
de olika programmen finns på vår hemsida.
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YRKESPROGRAM
BARN & FRITID (BF)

FORDON OCH TRANSPORT (FT)

HOTELL OCH TURISM (HT)

Vill du vara med och utveckla
din förmåga att leda andra och
växa i din egen ledarroll? Då är
barn- och fritidsprogrammet
något för dig. Här får du grundläggande
kunskaper om människors hälsa och
levnadsvillkor och dessutom goda insikter
i människors olika behov och hur du går
tillväga för att pedagogiskt möta dessa.

Få saker är så fascinerande som
de enorma maskiner vi kan bygga
för mänsklig hand. Principen är
densamma för de flesta fordon, men
för att veta hur olika maskiner felsöks och
repareras bäst krävs en expert.
Genom att välja inriktning på ditt program får
du specifika kunskaper kring antingen personbilar, lastbilar eller karosseri och lackering. Du
får använda händerna i verkstäderna för att på
riktigt förstå hur flöden hänger ihop inuti motorer. Är du engagerad och talangfull har du
dessutom möjlighet att ansöka om körkortsstipendium efter första halvan av utbildningen
och du kan även bli utnämnd till Q-mekaniker.

På Hotell- och turismprogrammet
börjar du din gymnasietid med en
inspirationsresa till en stor hotellanläggning och får uppleva konferens,
spa och service på nära håll. Varje läsår hos
oss bjuder på en ny stor konferensupplevelse.
Under utbildningen har du mycket praktik
(APL) och när du tagit studenten kan du börja
arbeta direkt i en bransch där det finns många
och snabba karriärmöjligheter. Vill du läsa
vidare på högskola eller universitet så får du
också möjlighet att bli behörig till det. Tycker
du att service, hotell, resor, organisation och
event verkar spännande, då är det här programmet för dig.

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE (FS)

NATURBRUK (NB)

Vill du vara med och se människor växa
genom intressen och aktiviteter? Är du
nyfiken på vilka mekanismer som ligger
bakom lärande och sociala beteenden?
Då ska du läsa någon av våra inriktningar,
pedagogiskt och socialt arbete eller fritid
och hälsa. Läs mer på vår hemsida.

BYGG & ANLÄGGNING (BA)
Vill du lära dig bygga hus från
projektering till färdigt hus? Då
är bygg- och anläggningsprogrammet rätt för dig. Här får du
grundläggande kunskaper i nybyggnation,
renovering och ombyggnad av bostäder
och lokaler. En tredjedel av utbildningstiden sker i samverkan med olika byggföretag
som arbetsförlagt lärande (APL), vilket ger
goda chanser till jobb efter utbildningen.
Läs mer om våra inriktningar mot husbyggnad eller mark och anläggning på
hemsidan.

EL OCH ENERGI (EE)
Ju fler människor vi blir i världen
desto viktigare blir det att förstå,
framställa och ta vara på vår
el och vår energi. Varje dag
arbetar människor på olika sätt för att ta
fram lösningar på de problem vi står inför.
Med en grund inom el och energi kan
du bli en av de som testar, installerar och
underhåller nya lösningar.
Genom en gymnasieutbildning mot el
och energi lär du dig hur flöden fungerar
och hur du praktiskt tar dig an tekniska
implementeringar. Inom el och energi kan
du välja att inrikta dig mot elteknik eller
dator- och kommunikationsteknik. På vår
hemsida kan du läsa mer.

Vill du lära dig hur du startar ett eget
företag? Är du intresserad av försäljning, service och marknadsföring?
Det här är ett yrkesprogram där service och kommunikation står i centrum. Här
får du jobba kreativt och projektinriktat, och
du utvecklar din förmåga att möta människor
i olika situationer. Du får möjlighet att starta
och driva eget företag inom Ung Företagsamhet. Under arbetsplatsförlagt lärande (APL)
utvecklar du yrkeskunskaper och får en inblick
i företagandets villkor.
Efter utbildningen kan du gå direkt ut i arbetslivet eller läsa vidare på yrkeshögskola.
I framtiden kan du jobba med försäljning,
inköp, marknadsföring, e-handel och företagande.

HANTVERK (HV)
På hantverksprogrammet arbetar
du med kundbemötande, service
och försäljning. I utbildningarna får
du lära dig om olika produkter och
tekniker för att ta dig an trender och varierade
stilar. För att förbereda dig inför ditt kommande yrke är APL (arbetsplatsförlagt lärande)
en viktig del av utbildningen.
Om du väljer profilen frisör arbetar du med
klipp, färg, permanent och styling. I vår salong
ger vi dig grundläggande kunskaper i hantverket och färdigheter i avancerade tekniker inom
dagens trender.
Om du väljer profilen hår- och makeupstylist
arbetar du med att framhäva det vackra hos
varje person genom kreativitet i färg och form.
I undervisningen får du planera och genomföra styling för skönhet, modevisningar, tv,
fotograferingar och olika event.
Efter gymnasiet kan du fortsätta att arbeta
inom ditt yrke för att senare avlägga gesällprov och bli behörig frisör eller makeupartist.
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En unik möjlighet för dig som har
ett stort djurintresse. Det speciella
med programmet är att en tredjedel
av utbildningen sker i djurparken
tillsammans med de exotiska djuren. Tillsammans med lärare och djurparkens personal lär
du dig djurens beteende och behov. Efter utbildningen vet du hur man sköter en djurpark
och mycket mer.
Du blir djurvårdare med möjligheter att arbeta
inom många olika verksamheter som till exempel djuraffärer eller veterinärkliniker. Detta
kan du läsa mer om på vår hemsida.

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL (RL)
Gillar du att testa nya smakkombinationer? Tycker du att det är spännande att använda olika tekniker i
köket? Mat, dryck och råvara har
kanske aldrig varit så trendigt som det är idag.
Med utbildning inom restaurang och livsmedel får du omfattande kunskaper i allt kring
mat, dryck och servering. Under utbildningen
har du tillgång till restaurangen i Risselmagasinet där du lär dig behärska smaker, råvaror
och serveringsteknik samtidigt som du utvecklar din egen kreativitet. Utöver praktiska kunskaper får du insikt i gästens trivsel, traditioner
och vår globala miljö. Delar av utbildningen är
förlagd ute på olika arbetsplatser, där du ges
möjlighet att knyta kontakter med branschen.

KATHARINA PAULSSON

0704 34 05 50
katharina.paulsson@ystad.se
IMYRK HA, IMYRK RL, GYSÄR
0724 67 68 42
karin.niden@ystad.se
ES, SA, TE, T4

KARIN CEDERSTRÖM-NIDÉN
JENNIE LANG

Du hittar alla programbladen på
www.ystadgymnasium.se/program.
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BA, EE, FT,
HT, HV, RL

0704 34 05 23
cindi.lundgren@ystad.se

Kolla kursplanen
Ett tips för att få veta mer om ditt
program är att skaffa lite koll på de
olika kurserna. På programbladen ser
du vad som ingår och vilket år du får
läsa de olika kurserna.

Studie- och yrkesvägledare

En lärlingsutbildning i vård och omsorg
innebär att du genomför minst hälften av din
utbildning på olika arbetsplatser. Det betyder
att du får se alla arbetsuppgifter som ingår
i ditt kommande yrke. Du som väljer Vård
och omsorg lärling, lär dig genom att utföra
arbetsuppgifter praktiskt och i mötet med
människor. Lärlingsutbildningen ger en yrkesexamen och anställningsbarhet inom många
verksamheter.

CINDI LUNDGREN

Förmågan att ta hand om varandra är människans kanske mest betydelsefulla egenskap.
Vård och omsorg är ett program för dig som
vill arbeta med människor, och som vill kunna
använda dina yrkeskunskaper direkt efter
studenten.

0704 34 05 44
charles.svennergard@ystad.se
EK, FS, NA

VÅRD OCH OMSORG (VO) – LÄRLING

CHARLES SVENNERGÅRD

FREDRIK JÖNSSON

På programmet får du lära dig både teoretiskt
och praktiskt de kunskaper och färdigheter
du behöver för att kunna arbeta inom vård
och omsorg. Du genomför arbetsplatsförlagt
lärande (APL) på flera olika arbetsplatser.

0724 67 62 86
fredrik.jonsson@ystad.se
SI, IA, IA-A, IMYRK BA, IMYRK FT,
IMYRK NB, IMYRK VO

Förmågan att ta hand om varandra är människans kanske mest
betydelsefulla egenskap. Vård och
omsorg är ett program för dig som
vill arbeta med människor, och som vill kunna
använda dina yrkeskunskaper direkt efter
studenten.

0704 34 05 52
jennie.lang@ystad.se
BF, NB, VO

VÅRD OCH OMSORG (VO)

Viktiga
Datum
2021
27 OKTOBER

1 DEC

Öppet hus kl 17.00 - 19.30.
All information om öppet hus
hittar du på:

Sista dagen att söka
till NIU. Länk hittar
du på vår hemsida.

ystadgymnasium.se/oppet-hus/

2022
15 JAN
Dags att söka!

30 JAN
Öppet hus hos
Naturbruksprogrammet
på Ystad djurpark i Skårby.
Start kl. 11.00

15 FEB
Sista dagen att söka!

15 APRIL
Idag får du ditt
preliminära
antagningsbesked.
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25/4–15/5

Nu finns en chans
att göra ett omval.
Kontakta din SYV
på högstadiet så får du hjälp.

1:A VECKAN I JULI
Nu får du ditt slutgiltiga
antagningsbesked! Inom tre veckor
behöver du ha svarat på om du vill ha
din plats eller inte.

CHECKLISTA
FÖR GYMNASIEVALET
LÄS PÅ

SKUGGA

I det här magasinet, på hemsidan och i

På många av våra program kan du följa med under

programbladen hittar du massa bra tips och info

en dag för att uppleva skolan och programmet

om både valet och de olika programmen.

inifrån. Vilka program du kan skugga hos

SÖK
När du fått din kod från skolan eller med posten
loggar du in på skanegy.se och gör ditt val.

hittar du på vår hemsida och boka gör du via:
ystadgymnasium.se/boka-skuggning/
SPANA EFTER ANTAGNINGSBESKEDET
Ditt preliminära besked får du runt den

Första dagen att söka: 15 januari 2022

15 april 2022 och det slutgiltiga beskedet får du

Sista dagen att söka: 15 februari 2022

den första veckan i juli 2022.

GÅ PÅ ÖPPET HUS

TACKA JA

Besök våra olika program, prata med elever, SYV

När du fått ditt slutgiltiga antagningsbesked behöver

och lärare.

du tacka ja eller nej till din plats inom tre veckor.

27 oktober
Surbrunnsvägen 1 och Industrigatan 6 i Ystad.
Uppdaterad info kommer på:
ystadgymnasium.se/oppet-hus

Om du inte har fått ditt förstahandsval så kan du
fortfarande stå kvar i kö. Då behöver du tacka ja till
din köplats.
PODD-PREPPA
Hur överlever jag första dagen? Vilken studieteknik

30 januari

är mest effektiv? Och hur lyckas jag hitta nya män-

Ystad djurpark i Skårby om du är intresserad av

niskor att hänga med? I SYV-podden ger vi dig all

Naturbruksprogrammet.

info och alla tips du behöver.

SÖK 5 PROGRAM
Se till att ha alternativ. På det sättet har du en plan
B om du inte skulle bli behörig. Fem olika program
som du kan tänka dig att plugga är bra. På första
plats sätter du det du helst vill gå, på andra plats
det du näst helst vill gå och så vidare.
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Det här magasinet är
till ditt barn som snart
ska söka till gymnasiet.
Passa på att tjuvkika
innan du ger det
vidare!

NÅ DIN FULLA
POTENTIAL HOS OSS

@ystadgymnasium.se
Ystad Gymnasium
Surbrunnsvägen 1, 271 80 Ystad
Industrigatan 6, 271 39 Ystad
0411-57 74 38
www.ystadgymnasium.se

