
2023/2024   

YSTAD GYMNASIUM 

Albert valde 
lärlingsprogram 
och flyttade till Schweiz 
efter studenten

Hur bra är egentligen
Ystad Gymnasium? 
Se vad elever tycker 

Tre trygga gymnasieår 
Kurator-Camilla  
svarar på frågor

Rätt kurser, egen dator 
och engagerade lärare
- Sawsan och Aleksandra 
berättar vad som var 
viktigt för dem



VIKTIGT 
FÖR DIG

INNEHÅLL 2023/2024
4.
7.
10.
12.
16.
18.
20.
23.

Gymnasievalet är ett val kantat av funderingar. Vi tror att en bra 

startpunkt är att fundera över vad som är viktigt för dig. Vad gör 

skolan rolig och intressant för just dig? Vilket stöd behöver du 

veta finns på skolan för att du ska känna dig trygg? Finns kursen 

du längtat efter och siktat in dig på?

I det här magasinet träffar du Sawsan och Aleksandra som hade 

helt olika krav inför gymnasiet men som valde samma skola.

Nu är det din tur att fundera ut vad som är viktigt för dig så att 

du kan göra ett val som känns bra. När du gjort ditt val finns vi 

här. Och vi kommer göra allt vi kan för att du ska få en så trygg, 

trivsam och lärorik gymnasietid vi bara kan.

Välkommen till Ystad Gymnasium!
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Alva fick jobb som receptionist efter APL

Vad är viktigt för dig? Sawsan och Aleksandra berättar om sina val

Så nöjda är våra elever

Albert gick HT lärling, nu pluggar han i Schweiz

Edvard var skoltrött, nu tävlar han i matlagning

“APL är en enda stor möjlighet”

Nathalie valde ES för att få tre roliga år

Valkoll med SYV-Malin
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Ända sedan Alva började på gymnasiet var hon nervös inför en APL-period 
som skulle innebära att praktisera i reception på hotell. Det kändes som 
hennes största skräck. Nu har hon tagit studenten och beskriver sig själv som 
en annan, mer självsäker person. Hon fick jobb i receptionen som hon hade 
sin APL i och stormtrivs.

Hur gick det här till, att din största skräck 
blev ditt jobb?

- Ja det låter ju lite konstigt kanske. Men 

jag var nervös inför varje APL, och extra 

inför den sista som skulle vara i reception. 

Med varje APL har jag lärt mig mer och fått 

många olika erfarenheter. När jag väl stod 

där i receptionen på hotell Mossbylund så 

upptäckte jag att det var jättekul och när 

de frågade om jag ville jobba extra ville jag 

såklart det!

Hur tänkte du inför gymnasievalet?

- För mig var det praktiska lärandet 

jätteviktigt. Att lära sig genom att bara läsa 

har aldrig riktigt funkat för mig. En praktisk 

utbildning gjorde att jag lärde mig lättare 

och att jag kunde visa vad jag lärt mig 

genom att göra i stället för att skriva. Att 

jag kunde välja en lärlingsutbildning var 

jätteviktigt för mig.

Vilken roll spelade APL för dig?

- Allt! Totalt har jag haft halva tiden av mina 

tre år på gymnasiet ute på APL. Jag har 

varit på fem eller sex olika arbetsplatser, 

fått många olika erfarenheter och massor 

av bra kontakter. Och jag fick jobb! APL har 

verkligen varit allt för mig.

Hur stöttade skolan under  
APL-perioderna?

- Inför varje APL fick jag träffa min 

kontaktperson på arbetsplatsen och ha som 

en liten arbetsintervju. Då kunde jag ställa 

frågor och lära känna arbetsplatsen så att 

vi båda blev trygga med varandra. Vi fick 

också alltid med oss tillräckligt mycket teori 

från skolan innan vi gick ut. Till exempel om 

alkoholhantering var det skönt att få veta 

från skolan vad som gäller innan vi gick ut. 

Fastän jag var så mycket på APL så kände 

jag mig alltid trygg och aldrig ensam.

Vad tar du särskilt med dig från Ystad 
Gymnasium?

- Lärarna och tryggheten. I början undrade 

jag ofta om jag verkligen kunde göra allt 

det jag skulle på APL. Om jag skulle våga 

ta ansvar gentemot andra och så. Där var 

lärarna jättebra. Oavsett om jag var på 

APL eller i skolan så lyckades lärarna alltid 

hitta den där trygga platsen åt mig där jag 

kunde tro på mig själv och våga. Jag är inte 

alls samma osäkra person nu som när jag 

började gymnasiet.

Hur ser din närmsta framtid ut?

- Just nu trivs jag jättebra här på 

Mossbylund. Jag får göra bokningar, ha 

gästkontakt, svara på mail och telefon. Jag 

vill fortsätta samla erfarenheter här. Men jag 

vet också att just den här branschen är ett 

bra sätt att uppleva världen på, det ska man 

veta när man söker till Hotell och turism.

APL blev Alvas 
väg till jobbet som
hotellreceptionist 

Alvas tips

”Lyssna inte så mycket på 
alla andra, för du funkar 
ju inte som alla andra 
– du funkar ju som du 

gör! Våga ta det valet du 
känner att du vill göra.”

Program / Hotell och turism

Alva Örtegren 
Ålder: 20 
Program: Hotell och turism lärling 
Bor: Ystad

Visita-certifierat program

Certifieringen är en 
kvalitetsstämpel som betyder 
att du som går programmet 

får kunskaper som motsvarar 
de som branschen efterfrågar. 

Hotell- och turismprogrammets 
lärlingsutbildning på Ystad 
Gymnasium var den första 
lärlingsutbildningen som 
certifierades i Sverige.
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Aleksandra Ivanova Stremska har 
precis tagit studenten och ska snart 
börja plugga till jurist vid Göteborgs 
universitet. Sawsan Bozo ska börja 
andra året på gymnasiet och ser 
redan hur skolan lär henne att bli 
tryggare i saker hon tycker varit 
jobbiga. Med olika mål i sikte och 
av helt olika anledningar föll deras 
val på Ystad Gymnasium.

VIKTIGT 
 FÖR DIG? 

VAD ÄR 

Hälsa på oss! För en kväll 
öppnar vi hela skolan för dig 
som ska söka till gymnasiet. 
Kom hit och träffa lärare och 
elever, ta del av information 
och känn in våra lokaler.

Kl.17.00-19.30

Öppet hus
9 november 2022

Träffa SYV

Under kvällen kommer du 

att kunna prata med studie- 

och yrkesvägledare både i 

glasgången på Österport och 

på Torget på Park. Passa på att 

prata om dina funderingar ställa 

de frågor du har.

Besök ditt program

Runt om på hela skolan kan du 

hälsa på de olika programmen i 

sina hemlokaler. Vissa program 

hittar du i klassrum, andra i 

speciallokaler där du får hälsa på 

i verkstaden, studion, salongen, 

restaurangen eller liknande. 

Om du vill vara förberedd hittar du 

en karta på vår hemsida, annars får 

du en när du kommer hit.

Glasgången & Torget

I glasgången på Österport och 

på Torget på Park träffar du 

skolans personal: kuratorer, 

specialpedagoger, elevhälsa, 

IT-koordinatorer och studie- 

och yrkesvägledare. Fråga dem 

allt du vill veta!

Konsert

Under kvällen kommer elever 

från Estetiska programmet 

att hålla en konsert. De 

framför låtar från sina senaste 

skolprojekt och visar gärna 

upp musikstudion där 

representanter från programmet 

berättar och svarar på frågor.

Hitta till  
ditt program: 

ystadgymnasium.se/oppet-hus/
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Viktigt för dig

V “Jag har hört kompisar 
på andra skolor som 
inte varit nöjda med 
sina lärare och det hade 
varit mycket värre.”  

Var era gymnasieval självklara?

S - Nej, Försäljning och service var det sista jag tänkte mig! Jag tänkte 

först välja Naturbruk, men det verkade för svårt. Jag har bara bott i 

Sverige i åtta år så jag har kämpat en del med språket. Jag valde något 

jag kunde ha nytta av direkt efter gymnasiet. Nu är jag glad att jag valde 

mitt program för jag trivs jättebra.

A – Ja, mitt var självklart. Jag visste att jag ville bli advokat så jag 

valde utifrån mitt intresse, då blev det Ekonomiprogrammet. Där fanns 

fördjupningskurser inom juridik och det gjorde valet enklare.

Vad var viktigt när ni valde program och skola?

A – När jag jämförde skolor kom jag på att jag gärna vill gå på en skola 

där struktur och organisation fungerar. Ystad Gymnasium är en stor 

skola och där fungerar sånt, det var viktigt för mig.

S – Jag ville ha högskolebehörighet och jag gillar mode och kläder. De 

bitarna får jag in på Försäljning och service. Jag ville också gå på en 

skola i Ystad och inte behöva åka till en ny ort som vare sig jag eller 

mina föräldrar känner till.

A – Min pendling från Simrishamn har inte alltid varit toppen, men i 

efterhand har det varit värt besväret. Jag har hört kompisar på andra 

skolor som inte varit nöjda med sina lärare och det hade varit mycket 

värre. Jag har haft jättebra lärare.

S – Ja, lärarna är väldigt bra. Tidigare har jag haft lite svårt att be 

om hjälp och komma in i klassen, eftersom språket varit svårt. På 

gymnasiet förklarar lärarna tydligt och klassen är också bra.

Vem gav er bra råd och info inför valet?

S – I nian fanns det en SYV som pratade med alla elever inför valet. Jag 

hade ingen aning om vad jag skulle välja. Då sa hon att jag skulle välja 

det jag själv var intresserad av, inte vara rädd för att välja något annat 

än min kompis valde. Mina föräldrar sa samma sak, att jag skulle välja 

nåt jag själv gillar.

A – Jag blev nog övertygad när jag var på Öppet hus hos Ystad 

Gymnasium, där träffade jag läraren Lennart Hansson, han lever och 

andas ekonomiprogrammet! Jag hade valt programmet ändå, men han 

gjorde det extra lätt och roligt att välja.

Nu har ni fått göra en övning där ni rangordnade 10 saker som kan 
vara viktiga under gymnasiet. Berätta hur ni tänkte!

S – Jag placerade digitala verktyg, schemat och elevhälsa som 

viktigast. För mig har det varit jätteviktigt att v-klass, dator och schema 

funkar för att underlätta vardagen.

A – Kurserna var det viktigaste för mig inför valet. Därefter var lärarna 

Intervju / Viktigt för dig

Aleksandra Ivanova Stremska 
Ålder: 19 
Program: Ekonomi 

Bor: Simrishamn

Sawsan Bozo 
Ålder: 17 
Program: Försäljning och service 
Bor: Ystad

viktigast, jag ville ha kunniga lärare som kunde förbereda mig för mer 

avancerade studier efter gymnasiet. Lokalerna satte jag på tredje plats 

för att jag gärna ville ha allt på samma plats och på Ystad Gymnasium 

har de löst programmens lokaler smart.

S - Elevhälsan är viktig för att både skolsköterska, SYV och kurator 

alltid finns där om jag behöver prata om något. Därför placerade jag 

dem över lärarna, eftersom elevhälsan är de bästa människorna man 

kan prata med på skolan. Av dem får man hjälp.

Kan man ta reda på vad som är viktigt innan man börjar gymnasiet?

A – Jag tror mycket hänger på trivseln. Du ska känna att du hittat en 

skola du kan tänka dig gå på i tre år. Finns det någon som bryr sig här? 

Sånt tror jag man ska försöka ta reda på. Så länge du trivs så tror jag 

allt kommer lösa sig.

S – Ja, det är svårt att veta innan man börjat tror jag, för mig har det 

blivit tydligare först efteråt. Jag gick på känsla och gick på flera öppet 

hus för att känna in olika skolor.

A – Kanske om du inte gillar matematik, ta då reda på hur mycket 

matte ditt program har så du inte får någon överraskning senare! På 

Ekonomiprogrammet måste alla till exempel läsa matematik 3b.

Vad tror ni att ni tar med er från er gymnasietid?

S – Att jag vågar prata mer nu. På gymnasiet kan jag prata 

med lärare och klasskompisar om att jag är nervös inför till 

exempel presentationer, det har hjälpt mig mycket. Om jag 

i framtiden kommer att driva ett eget företag så kommer jag 

att klara det, även hålla presentationer själv. Det tar jag med 

mig. 

A – Lärarna har varit jättebra. SYV var tydliga med att berätta 

hur meritpoäng funkar och hjälpt mig förbereda mig inför 

ansökan till vidare studier, det har de gjort jättebra.
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Instämmer 
i huvudsak

37.7% 
Instämmer 

helt

14.3% 
Instämmer 

delvis

2.5% 
Instämmer 

inte alls
46.1%

10.3%Instäm
m
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m
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Instäm
m
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delvis

2.9%
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m

er 
inte alls

Jag blir rättvist bedömd 
och får rättvisa betyg

Jag blir bemött med 
respekt och hänsyn av 
skolans personal

Jag har möjlighet 
till infl ytande över 
min utbildning

Betygen ska spegla din ansträngning och utveckling. 

Av våra elever tycker en klar majoritet att de betyg och 

bedömningar de får är rättvisa.

För oss är det viktigt att du som elev 

känner att du kan påverka din utbi-

ldning. De allra fl esta av våra elever 

tycker att de har infl ytande över sin 

egen utbildning. 

Som elev behöver du utrymme att vara dig 

själv, ta ansvar för att möta andra med respekt 

och själv bli bemött med hänsyn. Hos oss 

upplever över 86 % att de blir 

bemötta respektfullt.

64.7% Instämmer helt

5.5% Instämmer delvis

2.2% Instämmer inte alls
27.6% Instämmer i huvudsak

Vi vill vara den bästa skolan för dig. Därför gör vi 
en undersökning varje år där vi frågar våra elever 
vad de tycker om olika saker på skolan. Hos oss 
går runt 1600 elever. I den senaste undersökningen 
deltog 1219 av dem och berättade vad de tyckte om 
oss. Här har vi samlat deras svar.

NÖJDHETS-
INDEX

40.8%

45.5%

93.3%
Ja

6.7%Nej

Jag anser att mina lärare bedriver en bra undervisning

Jag kan tänka mig 
att rekommendera 
vår skola till andra

Vår uppgift är att ge dig den bästa utbildningen vi kan. Många faktorer spelar såklart in, men lärarna 
är en väldigt stor del. De fl esta eleverna hos oss tycker att lärarna bedriver en bra undervisning.

Om de träff ade någon som snart skulle 

göra sitt gymnasieval, så skulle hela 93,3% 

av våra elever tipsa om att kolla upp eller 

till och med välja Ystad Gymnasium.

41%

Instämmer helt
11.2%

1.9%

Instämmer 

inte alls

45.9%

Instämmer i

huvudsak

39% Instämmer helt
42.7% Instämmer i huvudsak

14.8% Instämmer delvis
3.4% Instämmer inte alls

62.6% Instämmer helt
27.7% Instämmer i huvudsak
6.8% Instämmer delvis
3.4% Instämmer inte alls

68.2%
Instämmer helt

Jag har 
studiero i skolan

Jag känner 
trygghet i skolan

Jag trivs i skolan

11.2%

Instämmer delvis

23.6% Instämmer i huvudsak
6.4% Instämmer delvis
1.8% Instämmer inte alls

68.2% Instämmer helt

10 11



När Albert började gymnasiet hade han egentligen ingen annan tanke än 
att ta vara på sina sociala egenskaper, ha kul under sin APL och sen hitta ett 
roligt jobb i Sverige. Men bara veckor efter studenten befann han sig på en 
utbildning i Schweiz och snart på sin första praktik i Malta.

Vad var viktigt för dig inför gymnasiet?

- Jag visste inte riktigt vad jag var intresserad 

av. Men jag visste att det aldrig var min grej 

att sitta still och plugga. Mina kompisar skulle 

gå samhällsvetenskap eller bygg, men det 

kändes inte alls rätt för mig. Så jag tänkte på 

vad jag är bra på, jag är social. Det var så jag 

hittade Hotell och turism lärling.

Varför kändes just Hotell och turism lärling 
rätt för dig?

- Det var de praktiska bitarna, att få lära 

sig genom att göra. Min APL blev som ett 

halvtidsjobb under tre år. Redan efter min 

första APL blev jag erbjuden en anställning. 

Jag hoppades att APL:en skulle bli kul och ge 

mig kontakter, och allt det stämde.

Hur var det att flytta  
utomlands direkt efter studenten?

- Det var ju väldigt långt utanför min comfort 

zone! Men jag hade några bekanta som 

hade gått på skolan i Schweiz innan och 

i gymnasiet fick vi besök av en föreläsare 

därifrån, det var så jag förstod att det var 

hit jag ville. Så jag packade väskan och åkte 

helt ensam. Här är alla i samma sits, ingen 

känner någon och alla har flyttat hit långt 

ifrån. Det är superkul att träffa så många olika 

människor och eftersom vi bor ihop lär vi 

känna varandra väldigt väl. Jag ångrar mig 

inte en sekund.

Vad händer framåt för dig?

- Programmet jag går nu är egentligen på tre 

år. Men eftersom jag redan läst så mycket av 

kurserna redan under gymnasiet så kunde jag 

tillgodoräkna mig ett år och börja direkt på 

andra året. Just nu njuter jag mest av min sex 

månader långa praktik på ett hotell i Malta 

och till min nästa sexmånaderspraktik ska jag 

åka till Mexiko. 

Om du bara får säga en sak, vad tar du i så 
fall med dig från Ystad Gymnasium?

- Då säger jag studiebesöken. Utöver min 

APL som i princip var halva min gymnasietid, 

fick jag besöka flera olika hotell och 

arbetsplatser inifrån. Särskilt de vi gjorde i 

Stockholm där vi fick se skillnader mellan 

olika hotell i samma stad var lärorika och ett 

väldigt roligt moment.

flyttade Albert till 
Schweiz och Malta

Efter gymnasiet

Alberts tips

”Tänk efter vad du själv 
vill göra. Är du social och 
vill ha ett roligt jobb när 
du tar studenten tycker 

jag såklart att du ska välja 
Hotell och turism!”

Program / Hotell och turism

Albert Evans 
Ålder: 20 
Program: Hotell och turism lärling 
Bor: Schweiz

“Mina kompisar skulle 
gå samhällsvetenskap 
eller bygg, men det 
kändes inte rätt för mig. 
Jag valde efter vad jag 
är bra på.”

Visita-certifierat program

Certifieringen är en 
kvalitetsstämpel som betyder 
att du som går programmet 

får kunskaper som motsvarar 
de som branschen efterfrågar. 

Hotell- och turismprogrammets 
lärlingsutbildning på Ystad 
Gymnasium var den första 
lärlingsutbildningen som 
certifierades i Sverige.
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Om du trivs i skolan, då mår hela du bättre. 
Därför vill vi ge dig en gymnasietid där du 
har nära till vuxna som är utbildade för att 
ta hand om dina frågor och stötta dig när 
du behöver.

Hälsobesök under år 1

Under första året på Ystad Gymnasium blir alla elever kallade till ett ett 

personligt samtal med skolsköterska. 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 gör vi också en screening 

i läsförståelse som fångar upp elever som kan behöva stöd i att läsa och 

skriva.

Elevhälsoteamet

Alla program hos Ystad Gymnasium är knutet till ett elevhälsoteam. I det 

teamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- 

och yrkesvägledare. De här personerna syns ofta ute på skolan och 

kommer då och då ut i klassrummen och berättar om vad de kan hjälpa till 

med.

Resurstid för alla

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

finns för alla elever varje vecka. Dit kan du gå om du till exempel vill ha en 

svår uppgift förklarad en gång till eller arbetsro att fördjupa dig ännu mer. 

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

att du hamnat efter i en kurs kan hen bestämma att du behöver gå dit en 

termin eller tills du kommit i kapp.

Fråga oss!

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

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

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

arbetsplatser och få svar på dina frågor.

En trygg 
skola

Kurator-koll

• 6 kuratorer på 5 rektorsområden = 
alltid någon att prata med

• Kuratorerna finns på skolan 
samma tider som eleverna

• Kuratorerna har sekretess

Om allt bara blir jobbigt?
Kurator-Camilla ger svar

När kan jag komma till dig eller de 
andra kuratorerna?

- Om du har besvär med stress, oro, 

ångest eller något annat som påverkar 

dig negativt - i eller utanför skolan 

- kan du komma till mig eller någon 

av de andra kuratorerna som tillhör 

ditt rektorsområde. Vi finns också 

här när du bara vill prata av dig. Du 

måste inte ha ett stort problem för att 

komma till oss, det räcker att du bara 

vill ventilera lite.

Vad kan du hjälpa mig med?

- Jag och mina kuratorskollegor 

kan stötta och hjälpa dig med 

rådgivande samtal, relationssamtal, 

motivationssamtal och krissamtal. 

Vi hjälper dig också vid behov att 

få kontakt med annan personal på 

skolan eller personer utanför skolan.

Måste jag berätta för min mentor att 
jag tänker ta kontakt med dig?

- Nej du behöver inte berätta för din 

mentor eller någon annan personal 

på skolan. Min dörr är alltid öppen 

så du kan bara komma in. Om du 

hellre vill sms:a eller kontakta mig 

via V-klass går det också bra. Ibland 

blir jag kontaktad av vårdnadshavare 

som undrar om jag kan träffa deras 

ungdom. Skulle det hända så 

kontaktar jag dig och erbjuder en tid 

och sedan väljer du själv om du vill 

komma.

Det jag berättar för dig, säger du det 
vidare till andra?

- Jag arbetar under sekretess och det 

betyder att det vi pratar om stannar 

hos mig. Ibland kan samtalet leda 

fram till att du och jag är överens 

Under gymnasietiden kommer skolan att 
bli en stor del av ditt liv, men livet utanför 
skolan kommer också kräva sin plats. 
Vissa perioder kan vara stressiga och 
tankar blandas med känslor. På skolan 
står dörren till kuratorerna alltid öppen, 
oavsett storleken på dina funderingar.

Vi har ställt ett par frågor till Camilla 
Tedevik som är en av skolans sex 
kuratorer. Hon har arbetat som 
skolkurator i 14 år varav sex år hos Ystad 
Gymnasium.

om att någon annan personal på skolan eller vårdnadshavare 

behöver känna till vissa saker för att det kan vara en hjälp 

för dig. Jag berättar bara om du gett ditt samtycke till 

mig att berätta. Alla som arbetar i skolan har däremot 

anmälningsplikt när ett barn far illa.

Vad kan jag själv göra  
för att minska stress och oro inför gymnasiet?

- Gymnasiet är inte en förlängning av årskurs 9, så det är 

bra att förbereda sig på lite högre krav och eget ansvar. 

Att planera sina studier och samtidigt ha kvar sina 

fritidsintressen är viktigt för att fortsätta må bra. En annan 

sak som kan minska stress och oro är att ha god närvaro så 

att du lär känna dina lärare och klasskamrater. Vi är många 

vuxna under din gymnasietid som på olika sätt kan stötta dig 

om du skulle behöva det.
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“Om du gillar mat: välj Restaurang och livsmedel! Du lär dig laga mat och det är alltid bra att 
kunna, och om du dessutom vill satsa så finns här lärare som stöttar och motiverar.”

När Edvard skulle söka till gymnasiet ville 
han bara ta studenten. Han gillade mat och 
tänkte att han kunde passa på att lära sig 
laga mat. Valet av Restaurang och livsmedel 
var en chansning som verkligen gick 
vägen. Under tre år hann han praktisera 
på fyra olika restauranger och tävla i Årets 
kockelev i Stockholm. Våren 2022 tog han 
studenten med jobbet redan ordnat.

Att tävla i mat, hur är det?

- Både kul och svårt. Men jag lärde känna mig själv och 

hur jag fungerar i kök väldigt bra. Det var en lärare som 

berättade att tävlingen Årets kockelev fanns och jag som 

är tävlingsmänniska in i själen kunde inte låta bli. Jag 

packade alla mina saker och åkte till Stockholm och 

tävlade, efter att jag tränat jättemycket innan såklart. Jag 

hade turen att dessutom ha superbra stöd av Joakim 

som var kock på min APL-plats. Han hade också tävlat 

och stöttningen betydde jättemycket.

Trodde du att du  
skulle vara här nu, när du började gymnasiet?

- Nej absolut inte! Jag läste nyss ett brev jag skrivit i 

skolan när jag började gymnasiet, jag hade inget minne 

av brevet. Där hade jag skrivit att min högsta dröm var 

att jobba på en restaurang i Ystad. Det var kul att läsa 

eftersom jag redan under min utbildning lagat mat långt 

utanför Ystad.

Hur gick dina tankar inför gymnasiet?

- Jag ville bara välja något jag skulle orka ta studenten 

från. Jag har alltid haft svårt för skolan och var otroligt 

skoltrött. Men jag tror att jag haft med mig att mina 

föräldrar alltid sagt att man inte ska ge upp så lätt. Jag 

gillar mat och tänkte att chansa skadar inte. För det var 

helt ärligt en chansning.
 
Vad fick dig att hitta inspiration?

- Att lärarna var motiverande och kurserna roliga. Och 

insikten att jag faktiskt kunde satsa om jag ville. Teorin 

på gymnasiet var roligare än på högstadiet. Kurser som 

mikrobiologi och hygien var intressanta för att jag hade 

användning för dem.
 
Vad var det roligaste under gymnasiet?

- Det var att stå i programmets egen restaurang 

Risselmagasinet. Där lagade vi en lunchrätt, en dagens. 

Det som var roligt var att det var jättestressigt i ettan och 

tvåan, men efter att ha varit på APL och lagat flera olika 

rätter samtidigt så var det lite som semester i trean.

Vad händer framåt för dig?

 - Jag visste inte att det var så lätt att få jobb i 

restaurangbranschen när jag började gymnasiet. Redan 

efter andra året fick jag sommarjobb efter en APL i 

restaurangen hos Continental du Sud i Ystad. Det är där 

jag jobbar sen studenten och här vill jag stanna nu. Jag 

vill fortsätta testa, få fler erfarenheter och en bredare 

grund att stå på.

Program / Restaurang och livsmedel

Från skoltrött  
till att tävla i  
matlagning “Jag visste inte 

att det var så 
lätt att få jobb 
när jag började 
gymnasiet”  Ed

va
rd

Edvard Walldén 
Ålder: 18  
Program: Restaurang  
och livsmedel 
Bor: Ystad

Visita-certifierat program

Certifieringen är en 
kvalitetsstämpel som 
betyder att du som går 
programmet får kunskaper 
som motsvarar de som 
branschen efterfrågar. Ystad 
Gymnasiums Restaurang- och 
livsmedelsprogram var en 
av de första utbildningarna i 
Sverige att få certifieringen.
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”Aldrig sagt nej till att 
anställa en intresserad 
APL-elev” av dig innan det är helt på allvar. Här har du chans 

att göra missar men också ta vara på tiden och ge 

dig själv ett försprång, förklarar Dennis.

Levande exempel

Dennis var själv ganska säker på sitt gymnasieval. 

För honom lockade det varierande, sociala 

butiksarbetet men också anställningsbarheten. 

- Andra året på gymnasiet hade jag praktik här 

och blev erbjuden jobb efteråt. Jag gillade arbetet 

och kunde jobba mig framåt till butikschef. Det 

roligaste är faktiskt fortfarande variationen, mitt 

jobb blir aldrig tråkigt!

APL är en enda stor möjlighet – för 
både eleven och arbetsgivaren. Det 
säger Dennis Christersson som själv 
gick det som då hette Handels- och 
administrationsprogrammet på Ystads 
Gymnasium. Idag arbetar han som 
butikschef på Rusta i Ystad. Han ingår 
också i programrådet för Försäljning- och 
serviceprogrammet där han får vara med 
och diskutera just APL-perioderna.

Först i kö till att få jobb

Varje år får Dennis in runt 200 ansökningar om 

sommarjobb. Det är ett stort och viktigt arbete att gå igenom 

ansökningarna.

- När du har gjort APL i runt sex veckor har du en 

enorm fördel jämfört med sökande som inte har någon 

butikserfarenhet. APL är en jättemöjlighet för den som vill 

ha jobb efter gymnasiet. Jag tar ofta emot APL-elever och 

behöver anställa då och då. Jag har aldrig behövt säga nej 

till att anställa en APL-elev som varit duktig och intresserad, 

säger han.

Verklighet på oblodigt allvar

Under APL i butik får du lära dig att bli säljare. Du får träffa 

kunder, packa upp och exponera varor, lära dig affärssystem 

och mer.

- Se det som att du får lära dig vad arbetslivet förväntar sig 

Dennis Christersson 
Ålder: 32 
Program: Handel och 
administration, nuvarande 
Försäljning och service 
Bor: Ystad

”Följ ditt hjärta och intresse. Gillar du 
praktiskt och socialt arbete? Då kanske 
du ska kika på Försäljning och service!” 
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Nyfiken på media men inte 
säker på om du vill gå 
Samhällsvetenskap eller 
Estetiska? Kolla vår 
jämförelse.

”Var inte rädd för olika fördomar eller rädd att tappa kompisar. Gå din egen väg så 
kommer du att hitta riktiga vänner. Annars finns risken att du ångar dig. Väljer du 
Estetiska programmet kommer du att ha en kul och kreativ gymnasietid.”

För Nathalie stod valet mellan Samhällsvetenskapsprogrammet 
med inriktning mot media eller Estetiska mot estetik och media. De 
praktiska, kreativa momenten avgjorde. Nu har hon precis börjat sista 
året på programmet och siktar mot större städer efter studenten.

Vad vill du att dina gymnasieår ska leda till?

- Just nu har jag två spår efter studenten om ett år. 

Antingen så vill jag fördjupa mig i klassiskt måleri och 

teckning, gärna genom att gå en kurs i Paris. Eller så vill 

jag till Stockholm och ta en utbildning inom film. Film är 

ett intresse som har växt mycket nu under gymnasiet.

Hur hittade du ditt program?

- Jag har alltid varit intresserad av måleri och teckning, 

så jag var nyfiken på Estetiska ganska tidigt. Men 

det var först när SYV på högstadiet berättade att 

programmet var högskoleförberedande som det blev 

tydligt för mig, tidigare hade jag varit inne på att välja 

Samhällsvetenskapsprogrammet.

Jämförde du dina olika alternativ?

- Ja, och jag visste att jag var ute efter det praktiskt 

kreativa. Jag ville ha kul! När jag jämförde med 

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning mot media 

hittade jag att de inte hade någon media i ettan och att 

deras mediekurser lutade mer mot journalistik och det 

var inte vad jag var ute efter. 

Får du göra mycket praktiskt i undervisningen?

- Jättemycket är att praktiskt prova och öva till exempel 

filmning, foto och digitalt skapande. När vi tar studenten 

har vi ändå hunnit ta nästan lika många poäng som 

andra program, det är bara en matematikkurs vi inte får, 

men den kan man lägga till.

Har programmet överraskat dig på något sätt?

- Jag trodde nog att inriktningen skulle innehålla mer 

klassiskt måleri eftersom det är ett stort intresse för mig, 

men det är mycket mer digitalt än jag trodde – och det 

är jättekul. Jag tänkte nog också att jag skulle behöva 

kunna lite innan jag började, men det var helt fel. Här lär 

vi oss allt från grunden och ingen behöver kunna något 

när de börjar. Och så tror jag det finns fördomar om 

att de som väljer Estetiska programmet inte har någon 

framtid, men det är tvärtom: media är framtiden.

Vad är bäst med ditt program hittills?

- Då måste jag säga kursen i film- och tv-produktion. I 

hela tvåan hade vi ett pass om tre timmar i veckan där 

vi fick skapa produktioner från början till slut efter våra 

egna idéer. Vi skrev manus, planerade, filmade på olika 

platser och spelade in ljud.

N
at

ha
lie

 v
al

de
 

för tre kreativa år
Estetiska 

Program / Estetiska programmet

Nathalie Svensson 
Ålder: 18  
Program: Estetiska programmet 
Bor: Ystad
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Skillnader i kurser Samhällsvetenskap Estetiska

Gymnasiegemensamma Matematik 2b
Matematik 2b = valbar som 
individuellt val

Programgemensamma Matematik 2b
Historia 2b kultur 
Estetisk kommunikation

Inriktning
Journalistik 
Moderna språk

Foto, medieproduktion & 
digitalt skapande

Fördjupning Välj bland mediekurser
Välj bland medie- och 
estetikkurser

Individuellt val Samma möjligheter till val Samma möjligheter till val

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Medier, 

information & kommunikation och Estetiska programmet 

med inriktningen Estetik och media har absolut likheter. Men 

de har också skillnader. Nu reder vi ut röran.

Olika fokusområden

På Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning mot media 

ligger fokus på journalistik. Här får du lära dig om teorin 

bakom informationsbehandling och kommunikation på 

olika sätt. Efteråt har du en bred teoretisk grund inom flera 

medieämnen.

På Estetiska programmets inriktning mot media ligger fokus 

på design och formgivning. Här får du arbeta praktiskt för att 

lära dig kommersiella estetiska uttryckssätt. Du får lära dig 

media och estetik ur ett konstnärligt perspektiv.

Kurser: vissa samma, vissa skilda

De gymnasiegemensamma kurserna är nästan samma 

på de olika programmen. Bland programgemensamma, 

inriktningar och fördjupningar finns vissa skillnader. Båda 

programmen har exakt samma antal poäng och kursutbud 

att välja från till individuellt val, så här har du möjligheter att 

justera dina kurser en del.

Valkoll med  
SYV-Malin

Kommer jag in?

- Kolla så att du är behörig! Du behöver ha minst 

betyget E i svenska/svenska som andraspråk, 

engelska, och matematik. Är ditt förstahandsval ett 

yrkesprogram behöver du minst E i fem ämnen till. Är 

det högskoleförberedande behöver du minst E i nio 

ämnen till - vilka varierar efter program. Kika gärna på 

statistik från förra året men tänk på att saker kan ha 

ändrats till i år.

Kan jag komma in på fler än ett program?

- Nej det kan du inte. Det översta alternativet som dina 

betyg räcker till är det program du blir antagen till. 

Räcker dina betyg inte till ditt första, men till ditt andra 

alternativ, då är det där du kommer in.

Preliminärt antagningsbesked?

- Det här är ett resultat som kan stämma med det 

definitiva beskedet senare. Det ger dig en hint, men är 

inget löfte. Även om det ser bra ut, så behåll alla dina 

andra-, tredje- och fjärdehandsval.

Byta program?

- Om du tackat ja och sen ändå vill byta så kan det 

gå. Det är lite jobbigt och det är ingen garanti att du 

kommer in, men fram till mitten av september kan du 

göra ett sent omval. Vill du göra ändringar redan under 

sommaren är det antagningen i Trelleborg du ska 

kontakta. De öppnar för sent omval i början av augusti. 

Du gör ditt omval i samma ansökningswebb som du 

gjorde ditt gymnasieval.

Jag är jätteförvirrad!

- Du är inte ensam! Även om det kan kännas så. Prata 

med en eller flera vuxna om dina tankar. Till exempel 

din klassföreståndare eller SYV på högstadiet, dina 

föräldrar eller någon annan du litar på. Att berätta kan 

hjälpa. När du kommer till Ystad Gymnasium finns 

kuratorer som alltid är beredda att stötta lite extra just 

i terminsstart.

Måste jag söka?

- Nej, det behöver du inte. Skolplikten upphör när 

du går ut grundskolan men utan gymnasieutbildning 

kan det bli svårare att hitta jobb. Är du skoltrött är det 

viktigt att du pratar med en lärare, SYV eller kurator 

på högstadiet. Det är också smart att gå på öppet hus 

fastän du inte är jättesugen. Passa på att prata med 

lärare och elever om plugg och skoltrötthet. Lufta dina 

tankar och se över dina alternativ.

Yrkesprogram + plugga vidare = kört?

- Inte alls! Självklart kan du plugga vidare efter 

ett yrkesprogram. Det är en myt att du inte kan 

skaffa dig högskolebehörighet på yrkesprogram. 

Alla gymnasieprogram ger dig grundläggande 

högskolebehörighet som förbereder dig för att plugga 

vidare på universitet och högskola. Dessa kurser går 

att välja bort om du läser ett yrkesprogram.

Malin Hansmark är SYV på Ystad Gymnasium. Hon har 
full koll på hur det går till att söka till gymnasiet och vilka 
funderingar du kan ha inför valet. Vi bad henne svara på ett 
par frågor. Har du specifika frågor till någon av våra sex SYV 
hittar du kontaktuppgifterna lite längre bak i magasinet.

Malin
Hansmark

Program / Estetiska programmet

Nästan samma högskolebehörighet

Båda programmen är högskoleförberedande. Det betyder att du får 

grundläggande behörighet och träning i att behandla teori, formulera 

frågeställningar och tänka kritiskt. 

Samhällsvetenskapsprogrammet kommer dessutom med kurser som kan 

ge dig särskild behörighet. På Estetiska programmet kan du få särskild 

behörighet genom att välja till kurser under individuellt val. Kurser du 

behöver välja till för att få särskild behörighet på Estetiska programmet är 

till exempel Matematik 2, Matematik 3 och Naturkunskap 2. 

Gillar du journalistik, information och reklam?

Läs mer om 
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning

Gillar du konst och design?

Läs mer om 
Estetiska programmets inriktning

- Det blir väl typ samma program eller?

Plugga media på
SA eller ES

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. 
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10Bra grejer som  
finns på din skola

Ystad Gymnasium

ELEVDEMOKRATI

Ta din chans att påverka! På 

skolan finns aktiva skolråd, 

arbetslagsråd och klassråd 

för att du alltid ska ha en 

arena att uttrycka dig och 

vara delaktig i sådant som 

intresserar dig kring dina 

studier och arbetsmiljö.

ELEVHÄLSA

Inom elevhälsan 

hittar du kuratorer, 

skolsköterskor, elevstödjare, 

specialpedagoger, 

speciallärare, 

heltidsmentorer och 

elevassistenter. De arbetar 

på plats på skolan för att 

vara tillgängliga när du har 

frågor och ser till att du får 

det stöd du behöver för att 

trivas och växa under din tid 

hos oss.

SYV

Hos oss finns studie- och 

yrkesvägledare för varje 

rektorsområde. När du 

ska välja till gymnasiet 

kan de hjälpa dig med 

både information och 

vägledningssamtal. När du 

sedan går på skolan är det 

SYV som hjälper dig att ha 

koll på dina kurser men 

också vad du ska tänka på 

när det börjar närma sig att 

ta studenten.

IT-KOORDINATORER

På Ystad Gymnasium 

arbetar elever och lärare i 

lärplattformen VKlass. För 

att se till att allt funkar med 

IT, VKlass och datorer finns 

det två IT-koordinatorer och 

en IT-support på skolan. 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.

SKOLRESTAURANG

Varje dag serveras tre 

olika rätter. En dagens, en 

vegetarisk och en soppa. 

Du kan välja vilken rätt du 

är sugen på utan att behöva 

föranmäla. Det finns alltid en 

salladsbuffé.

BIBLIOTEKET

Faktaböcker, skönlitteratur 

och engagerade 

bibliotekarier hittar du i 

våra bibliotek som ligger i 

mitten av skolbyggnaden 

Österport och i mitten av 

Hantverkshuset. Här kan 

du också få råd och hjälp 

kring källkritik när du söker 

information på nätet till olika 

skolarbeten.

SPECIALLOKALER

Frisörer och stylister har 

en egen salong på skolan. 

Restaurang och livsmedel 

har en egen restaurang. 

Bygg-, fordon- och 

elprogrammet har egna 

verkstäder. Musik- och 

mediaelever har anpassade 

studios. Naturvetare har 

labb, bildelever har kreativ 

bildsal och teknikelever har 

specialiserad formsal.

YSTAD GYMNASIUM IF

Skolan har en 

idrottsförening som är 

öppen för alla oavsett 

program och förkunskaper. 

Eleverna driver själv 

aktiviteterna. Det gör att 

du har stora chanser att 

påverka vilka aktiviteter ni 

ska ägna er åt. Föreningen 

har yta att använda både 

inne på Ystad Arena och 

utomhus på flera olika 

ställen.

CAFETERIOR

På skolans område 

finns fyra cafeterior. Dit 

kan du gå för lite snabb 

energipåfyllning eller för 

att vila en stund inför 

nästa lektion ihop med 

dina kompisar. Två av 

cafeteriorna hittar du på 

Park, en finns på Österport 

och en på Firman.

VOLLEYBOLL

Från maj till september sitter 

ett volleybollnät uppe på 

skolgården. Det har du och 

dina kompisar tillgång till på 

raster för att enkelt kunna 

sträcka på benen mellan alla 

lektioner. Här är det också 

lätt att möta upp kompisar 

som går på andra program 

på skolan.

Genom att söka NIU kan Ystad 
Gymnasium ge dig en helt unik 
möjlighet att satsa på din fotboll 
eller handboll.

Anmälan görs via 
ystadgymnasium.se 
under NIU.

HANDBOLL 
ELLER
FOTBOLL

ELITSATSA PÅ 

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. 

En professionell idrottsutbildning

När du söker till NIU får du en idrottsutbildning som 

uppfyller Svenska Handbollsförbundets och Svenska 

Fotbollförbundets höga krav på kvalitet. Den här utbildningen 

är en riktigt bra chans för dig att satsa långsiktigt på din 

idrott. Utbildningen sker på flera platser: 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

• Naturvetenskap

• Samhällsvetenskap

• Teknik

Antal platser

Fotboll tar in 14 elever, blandade tjejer och killar.

Handboll tar in 5 tjejer och 12 killar.

Uttagningar

För fotboll sker uttagningarna i december och januari.

För handboll sker de i december.

HANDBOLL 
A-hallen i Ystad Arena

FOTBOLL 
Idrottsplatsen i Ystad 
Fotbollshallen i Skurup

Kombinera ditt 
gymnasieprogram 
med NIU

Sök till NIU senast  
den 1 december. 

Nyhet! 
Handboll tar  

in 5 tjejer  

och 12 killar.
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EKONOMI (EK)

Ekonomiprogrammet är ett  
högskoleförberedande program 
med två inriktningar: Ekonomi och 
Juridik. Här utvecklar du dina kun-

skaper 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 hög-
skolebehörighet. 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)

Estetiska programmet är en 
högskoleförberedande utbildning, 
med inriktningarna Musik och 
Estetik och media. Utbildningen är 

en kreativ språngbräda vad du än väljer att 
göra efter din gymnasietid.

Du får stora möjligheter till fördjupning, 
oavsett om du är intresserad av foto, 
musikproduktion, sociala medier, mediepro-
duktion, digitalt skapande, film, sång eller ett 
instrument. Programmet är av samhällsveten-
skaplig 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: Samhällsvet-
enskap, 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.

Inriktningen mot naturvetenskap ger dig för- 
djupade kunskaper inom de naturvetenskap- 
liga ämnena. Inriktningen mot naturvetenskap 
och samhälle ger dig en tvärvetenskaplig 
grund där du studerar naturvetenskapen uti-
från 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. 
Bakom varje vardagsföremål finns 
en design- och produktionsprocess, 
från idé till färdig produkt. Efter 

dina studier kan det vara du som designar eller 
utvecklar framtidens teknik och produkter. 
Tillsammans med oss formar du din egen 
utbildning och framtid.

På Teknikprogrammet väljer du mellan två olika 
inriktningar: Design- och produktutveckling eller 
Informations- och medieteknik. Mer infor-
mation hittar du på vår hemsida.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN (IM)

Om du inte har behörighet till ett nationellt 
gymnasieprogram ger introduktions- 
programmen dig ett par olika vägar att gå. 
Programmen fungerar som en fortsättning på 
din grundskola och förbereder dig inför det 
gymnasieprogram och/eller arbetsliv som du 
siktar på. Ibland kan praktik på ett gymnasie-
program eller en arbetsplats ingå.

På Ystad Gymnasium kan du välja mellan  
Individuellt alternativ, Individuellt alternativ 
anpassat, Programinriktat val, Språkintroduktion 
och Yrkesintroduktion. Dina förutsättningar 
avgör vilket program som passar dig bäst 
och vi gör alltid en personlig planering, som 
kallas individuell studieplan.

Efter studier på ett introduktionsprogram kan 
du söka vidare till ett nationellt gymnasiepro-
gram, studera via vuxenutbildning, folkhög-
skola eller gå vidare ut i arbetslivet.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA  
INDIVIDUELLT PROGRAM 

Anpassad gymnasieskola Individuellt program 
är en särskilt anpassad utbildning för ungdomar 
med intellektuell funktionsvariation. Utbild-
ningen 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 ämnes- 
områdena och upplägget utformas efter dina 
behov och målsättningar.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA  
NATIONELLT PROGRAM 

Anpassad gymnasieskola Nationellt program är 
fyraårigt och vänder sig till dig med intellektuell 
funktionsvariation. På Ystad Gymnasium finns 
fem yrkesinriktade nationella program. Som 
elev får du en god grund för att söka arbete, 
studera vidare och kunna delta aktivt i sam-
hället. Om du vill veta mer om de olika pro-
grammen kan du läsa mer på vår hemsida. 
Minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) ingår. Utbildningen avslutas med ett 
gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola. 

Mer information om de olika programmen 
finns på vår hemsida.

Introduktionsprogram 
och gymnasiesärskola

HÖGSKOLE- 
FÖRBEREDANDE  
PROGRAM

Våra program
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BARN & FRITID (BF)

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 till väga för att 
pedagogiskt möta dessa.

Är du nyfiken på vilka mekanismer 
som ligger bakom lärande och sociala 
beteenden och vill se människor växa 
genom intressen och aktiviteter? Då ska 
du läsa Barn- och fritidsprogrammet med 
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.

FORDON OCH TRANSPORT (FT)

Det pågår en stor utveckling inom 
fordonsbranschen med allt fler 
eldrivna fordon. Du kan bli en del av 
den utmanande resan mot en mer 

klimatanpassad fordonsvärld. En värld där 
datorer och felsökning med digitala verktyg är 
en naturlig del av arbetet.

När du väljer inriktning på ditt program 
får du specifika kunskaper kring antingen 
personbilar, lastbilar, mobila maskiner eller 
karosseri och lackering. Du får arbeta praktiskt 
i verkstäder för att få förståelse för tekniska 
funktioner i fordon. Efter halva studietiden 
har alla som sköter sina studier möjlighet att 
ansöka om körkortsstipendium och till och 
med bli Q-elev. Programmet gör dig redo för 
arbetslivet direkt efter studenten.

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE (FS)

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 kreativa idéer och 
skapande inom färg och form. Du 
lär dig om produkter och tekniker 

för att ta dig an trender och varierade stilar. 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig 
del av utbildningen där du får mycket träning 
i tekniker, kundbemötande och service. Efter 
gymnasiet kan du arbeta och senare avlägga 
gesällprov till frisör eller makeupartist.

Väljer du profilen Frisör får du teoretiska och 
praktiska kunskaper genom att arbeta på 
dockor, modeller och kunder i vår salong. Du 
får möjlighet till diplomering för manikyrist 
och att avlägga delprovet som är en del i 
gesällprovet.

Väljer du profilen Hår- och makeupstylist får 
du planera och genomföra styling för skönhet, 
modevisningar, tv, fotografering och olika 
event. Du har möjlighet att diplomera dig till 
makeupstylist, makeupartist, hårstylist, style 
advisor och manikyrist.

HOTELL OCH TURISM (HT)

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 arbetsplatsförlagt lärande (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.

NATURBRUK (NB)

En unik möjlighet för dig som har 
ett stort djurintresse. Det speciella 
med programmet är att en tredjedel 
av utbildningen sker i Ystad 

djurpark tillsammans med de exotiska djuren. 
Tillsammans med lärare och djurparkens 
personal lär du dig om 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. 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 kunskaper kring mat, dryck 
och servering. I programmets restaurang 
Risselmagasinet lär du dig behärska smaker, 
råvaror, serveringsteknik och 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 har 
möjlighet att knyta kontakter med branschen. 
Under år 3 är du gymnasial lärling. Det innebär 
att halva utbildningstiden är arbetsplatsförlagd, 
då får du också 1000 kr extra i studiebidrag 
varje månad.

På vår hemsida kan du läsa mer om 
Risselmagasinet och våra två yrkesprofiler: 
Kock och Servitör.

YRKESPROGRAM

VÅRD OCH OMSORG (VO)

Förmågan att ta hand om varandra 
är människans kanske mest 
betydelsefulla egenskap. Vård- och 
omsorgsprogrammet är för dig som 

vill arbeta med människor, och som vill kunna 
använda dina yrkeskunskaper direkt efter 
studenten.

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.

Programmet ger en yrkesexamen som 
undersköterska och du blir anställningsbar 
inom många verksamheter direkt efter 
studenten.

VÅRD OCH OMSORG (VO) – LÄRLING

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.

En lärlingsutbildning 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 lär dig genom att 
utföra arbetsuppgifter praktiskt och i mötet 
med människor. Lärlingsutbildningen ger 
en yrkesexamen som undersköterska och 
anställningsbarhet inom många verksamheter.

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.

Du hittar alla programbladen på  
www.ystadgymnasium.se/program.
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CHECKLISTA  
FÖR GYMNASIEVALET

LÄS PÅ
I det här magasinet, på hemsidan och i 
programbladen hittar du massa bra tips och info 
om både valet och de olika programmen.

SÖK
När du fått din kod från skolan eller med posten 
loggar du in på skanegy.se och gör ditt val. 
 
Första dagen att söka: 15 januari 2022  
Sista dagen att söka: 15 februari 2022

GÅ PÅ ÖPPET HUS 
Besök våra olika program, prata med elever, SYV 
och lärare.

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

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

5 februari 
Öppet hus hos Naturbruksprogrammet på Ystad 
djurpark i Skårby. Start kl 11.00. Mer info hittar 
du på hemsidan.

SÖK FLERA ALTERNATIV
Se till att ha alternativ. På det sättet har du en plan 
B om du inte skulle bli behörig. Minst fem olika 
alternativ 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.

SKUGGA
På många av våra program kan du följa med under 
en dag för att uppleva skolan och programmet 
inifrån. Vilka program du kan skugga hos 
hittar du på vår hemsida och boka gör du via: 
ystadgymnasium.se/boka-skuggning/

SPANA EFTER ANTAGNINGSBESKEDET
Ditt preliminära besked får du runt den  
15 april 2022 och det slutgiltiga beskedet får du 
den första veckan i juli 2022.

TACKA JA
När du fått ditt slutgiltiga antagningsbesked behöver 
du tacka ja eller nej till din plats inom tre veckor. 
Om du inte har fått ditt förstahandsval så kan du 
fortfarande stå kvar i kö. Då behöver du tacka ja till 
din köplats.

VIKTIGA DATUM

Öppet hus kl 
17.00 - 19.30. All 
information om 

öppet hus hittar du 
på: ystadgymnasium.

se/oppet-hus

2022 2023

9
November

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

1
December

Dags att söka!

15
Januari

Öppet hus för dig som 
missade det första. 

17.00 - 19.30
Karta & info: 

ystadgymnasium.se/
oppet-hus 

1
Februari

Sista dagen att söka! 

15
Februari

Idag får du ditt  
preliminära  

antagningsbesked. 

15
April

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

får du hjälp. 

Första 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.

Juli

-25
April

15
Maj

Karin Cederström-Nidén
0724 67 68 42

karin.niden@ystad.se 
EK, ES, SA

Katharina Paulsson
0704 34 05 50

katharina.paulsson@ystad.se 
IM, GYSÄR

KONTAKTA SYV

Charles Svennergård
0704 34 05 44

charles.svennergard@ystad.se 
FS, NA, TE, T4

Cindi Lundgren
0704 34 05 23

cindi.lundgren@ystad.se 
FT

Fredrik Jönsson
0724 67 62 86

fredrik.jonsson@ystad.se
IM

Jennie Lang
0704 34 05 52

jennie.lang@ystad.se 
BF, NB, VO, IM

Här får du några datum som är bra att 
veta om. De hjälper dig att hålla koll 
så att du inte missar något viktigt steg 
i ditt val.

Öppet hus hos 
Naturbruksprogrammet 

på Ystad djurpark i 
Skårby. Start kl 11.00. 
Mer info hittar du på 

hemsidan. 

5
Februari

Malin Hansmark
0704 34 05 39

malin.hansmark@ystad.se 
BA, EE, HT, HV, RL, IM
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Ystad Gymnasium
Surbrunnsvägen 1, 271 80 Ystad
Industrigatan 6, 271 39 Ystad
0411-57 74 38
www.ystadgymnasium.se

 

@ystadgymnasium

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


