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VÄLJ DET  
DU GILLAR

Du kanske tycker det låter lättare att säga än att göra, det här med 

att välja gymnasieprogram efter intresse. Eller så tycker du att det 

är den enklaste saken i världen.

I det här magasinet kan du bland annat läsa om hur intresset för 

sång fick Kannie att utmana sig själv att våga, hur Ludvig bytte både 

skola och ort när han förstod att han behövde följa sitt intresse och 

hur Liam utgick från sin personlighet för att hitta vad han gillar.

Så, ta en stund och tänk bara på dig själv. När trivs du som bäst? 

Vad är det du gillar att göra? Det är så du ska tänka när du väljer. 

Det andra tar vi hand om.

Välkommen till Ystad Gymnasium.

Som att vinna en 
fotbollsmatch varje 
arbetspass. David och 
André avslöjar det 
bästa med branschen 
och restaurang- och 
livsmedelsprogrammet.
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4Juridik kan bli en 
väg till att arbeta 
med att hjälpa 
människor. Kika 
på årets nyhet 
ekonomi med 
juridikinriktning.

Ljud, foto och 
film på estetiska 
programmet. Kinga 
berättar hur hon 
testade sig fram 
för att hitta sina 
intressen.

Chanserna att 
jobba direkt efter 
gymnasiet är 
stora efter hotell 
& turism. Läs om 
Liams planer.
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet höjer 
självkänslan för den som inte trivs i den typiska 

klassrumsmiljön och efter det väntar ett roligt jobb 
med hög laganda. Så beskriver André Svensson 

och David Norström de första stegen mot 
restaurangbranschen.

Jobba med   

David Norström  
och André Svensson, 
ägare av Grändens mat i Ystad.

mat och människor
När André och David startade eget valde 
de att förverkliga sina egna idéer om 
fräscha rätter, skön känsla och olika 
mat- och dryckesevenemang.
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NÄR ANDRÉ OCH DAVID gjorde sina val till 

gymnasiet visste de båda att de ville gå hotell- 

och restaurangprogrammet, som restaurang- och 

livsmedelsprogrammet hette då. Efter att ha arbetat på 

flera olika restauranger i Sverige och Europa lärde de 

känna varandra i Ystad och bestämde sig för att starta 

eget tillsammans. I mars 2018 öppnade de Grändens 

mat. Vi har träffat dem för att prata om fördomar, 

gymnasieval och jobb. 

Vad fick er att välja restaurangbranschen?

- För mig började det med bakning, berättar David. 

Jag var nyfiken på konditori och jobbade lite vid sidan 

av skolan så när jag skulle välja till gymnasiet hade jag 

egentligen bara ett intressant alternativ, och det var 

restaurang.  

- Jag hade fått ett tips av en släkting som var tio år 

äldre än mig när jag gick i högstadiet att söka praktik 

på Ystad Saltsjöbad. Jag var sjukt nervös när jag skulle 

fråga om praktiken, men jag fick den och sen var jag 

fast, säger André och skrattar.

Vad har restaurangbranschen som  
andra branscher inte har?

- Lagkänslan! Säger André utan tvekan. Det finns så 

mycket glädje och direkt återkoppling både när saker 

går fel eller blir lyckade. Arbetslaget blir otroligt tajt. 

- När det är mycket som ska göras på en gång måste 

alla växla upp både tempo och kommunikation 

tillsammans. Sen när lunchen eller kvällen är över är 

det som om en fotbollsmatch är slut. Då har alla vunnit 

som ett lag, beskriver David.

- Ja, det är en adrenalinkick som byggs upp när alla 

verkligen går in och gör sitt bästa. Efter en säsong är 

arbetslaget ett extremt tajt gäng. Man blir lite rörd när 

man pratar om det, avbryter André sig själv. Det är en 

så häftig grej att vara del av, man hjälper varandra hela 

tiden och backar upp så fort en situation uppstår.
 
Har ni något exempel på när arbetslaget räddat er?

- Hela första året! Säger André och skrattar högt efter 

att först varit tyst en stund.

- Ja, vi kom hit varje morgon och undrade vad som 

skulle hända just idag, säger David och skrattar 

instämmande.

Det som gör 
det roligt 
att gå till 
jobbet varje 
dag för André 
och David är 
gästerna. 
Att få prata 
om maten och 
möta gästernas 
positiva 
respons.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en direkt väg in i branschen. Genom praktiken 
får du snabbt både erfarenheter och kontakter som är betydelsefulla oavsett vad du 
väljer att göra efter gymnasiet.

I sju år hade de arbetat tillsammans i Ystad innan 
de tog steget och öppnade en egen restaurang.

- Det var ganska mycket arbete såklart, säger André. Men också otroligt 

roligt!

- Vi visste aldrig om vi skulle få 100 eller 300 gäster. Då är det laget 

som räddar en. Om ett missförstånd uppstår, då tar vi upp och reder 

ut det direkt. Det bygger laget och alla blir bra på att samarbeta och 

kommunicera. Det var det som gjorde att vi klarade första året, säger 

David. 
 
Vilka fördomar om restaurang finns som inte stämmer?

- När jag började hade jag väl hört lite hur det kunde vara i kök. Att 

det finns en jargong bland kockar och så. Men när jag kom in i det så 

stämde ju inte det, säger David.

- Precis, säger André och håller med. Alla har sett Gordon Ramsay och 

den gapiga grejen på tv, men min första köksmästare var inte i närheten 

av det. Han var en så mjuk person, hur pedagogisk som helst.

- Och så tror jag det finns en föreställning om att krog bara är kvällsjobb 

med långa, tunga pass. Såklart är kvällsjobb vanligt. Men det finns också 

lunchrestauranger, olika typer av event, catering och provningar att 

arbeta med. Inom restaurang finns en otrolig bredd som man kanske 

inte ser direkt, tillägger David.
 
Vem trivs i restaurangbranschen?

- En människa som är socialt  och praktiskt lagd, säger André.

- Och gärna någon som är lite av en teaterapa, fyller David i. När du 

tar på dig arbetskläderna är det som att kliva in i en roll i en show som 

du är del av tills arbetspasset är över. Vad som än hände innan jobbet 

försvinner när du tar på dig dina scenkläder och kliver ut bland gästerna. 

Är du nyfiken på den grejen så kommer du trivas i restaurang.

Finns det något man bör veta 
innan man väljer restaurang- 
och livsmedelsprogrammet?

- Om du känner att du är 

en människa som inte riktigt 

passar i en klassrumssituation, 

då ska du veta att det finns 

både utbildningar och 

branscher som behöver precis 

dig. Restaurangbranschen 

kan lyfta ditt självförtroende genom att du får göra helt andra saker om 

dagarna än du gjort hittills i skolan. Jag tror det finns en risk att elever 

som inte trivs med att sitta still och läsa och skriva tror att de är sämre 

på olika sätt, men det handlar ju bara om att de eleverna borde göra 

andra grejer, säger André.

- Fördelen med de praktiska branscherna - inte bara restaurang alltså - 

är att det nästan alltid finns jobb att få. Utbildningen du får i gymnasiet är 

tillräcklig för att kunna börja arbeta direkt, säger David.

- Och så ska man inte tänka att man missar något. Många praktiska 

program går att göra högskoleförberedande, det kan vara en bra grej att 

berätta för sina föräldrar också, tillägger André. 

Vad ska man göra om man är nyfiken på restaurangbranschen?

- Prova på att jobba, svarar André. Vi tar till exempel emot ungdomar 

från 15 år för att arbeta med enklare uppgifter ett par timmar någon gång 

i veckan. Då kommer du in i gänget, lär dig snacket och får en känsla för 

om du gillar branschen. Vi är också med i ett projekt hos Ystad kommun 

där elever i årskurs 8 får en branschdag som innebär att du kan göra 

praktik hos oss för att se om restaurang är något för dig.

”Om du känner att du är en människa som 
inte riktigt passar i en klassrumssituation, då 
ska du veta att det finns både utbildningar och 
branscher som behöver precis dig.”

David Norström 

Ålder: 34 år

Yrke: kock & krögare

Gymnasieutbildning:  

Ystad Gymnasium, 

hotell och restaurang 

(idag restaurang- och 

livsmedelsprogrammet)

André Svensson 

Ålder: 42 år

Yrke: kock & krögare

Gymnasieutbildning:  

Ystad Gymnasium, 

hotell och restaurang 

(idag restaurang- och 

livsmedelsprogrammet)
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Restaurang-  
och livsmedelsprogrammet
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.

All information om programmet hittar du  
på ystadgymnasium.se



18 november
Ystad Gymnasium

Live
Ta på dig myskläderna, poppa popcornen och följ med på Ystad 

Gymnasiums livestream. Ta en rundtur i skolans lokaler, ställ 

frågor live direkt till SYV eller lyssna på varför andra elever 

valde Ystad Gymnasium.

 Livestream kl.18.00

DIGITAL RUNDANDRING

Genom en guidad vandring visar 

vi upp klassrum, speciallokaler, 

skolrestaurangen, våra cafeterior, 

skolbiblioteket och sociala ytor inne 

på skolan. Den digitala promenaden 

kommer att finnas kvar på vår 

hemsida så att du kan kika in igen 

ifall du skulle vilja vill gå delar av 

rundturen igen.

ELEVER BERÄTTAR

Ta chansen och lyssna på elever 

som går på Ystad Gymnasium just 

nu. De berättar hur de tänkte när 

de valde till gymnasiet, vad som var 

viktigt för dem, vad de grubblade 

över, vad som hjälpte dem att välja 

rätt och hur allt blev när de började 

på skolan.

FRÅGA I LIVESTREAM

Hur är känslan på skolan? Hur ser 

en vanlig dag ut på programmet 

som du är intresserad av? Hur 

bra är skolmaten? Under kvällen 

kommer du att kunna skriva dina 

frågor och få svar direkt från SYV 

och elever.

ELEVHÄLSAN

På Ystad Gymnasium finns en 

elevhälsa som stöttar och hjälper. 

Men vad exakt kan du få hjälp 

med? Vad kan en kurator eller 

elevstödjare göra för dig? På 

instagram berättar vår elevhälsa 

hur de kan förändra och förbättra 

din studiemiljö under gymnasiet.

ÖPPET HUS PÅ NATURBRUKSPROGRAMMET

Naturbruksprogrammet håller till på Ystad djurpark. Om du är nyfiken på hur det är att plugga 

med exotiska djur ska du se till att besöka deras eget öppet hus på plats i djurparken.

Var: Ystad djurpark, Skårby  När: 7 februari 2021, rundturen börjar kl. 11.00

INSTAGRAM 

Under valperioden kommer de 

olika programmen att presenteras 

på instagram. Här hittar du allt om 

skolan i både inlägg och stories. 

Du får också chans att ställa frågor 

om skola, program och valet i stort. 

Vissa program har dessutom en egen 

instagram, vårt tips är att kolla upp just 

ditt programs konto. In och följ!

HEMSIDA 

All info du behöver om vårt Ystad 

Gymnasium Live hittar du på 

hemsidan. Allt material ligger kvar här 

hela valperioden så att du alltid kan gå 

tillbaka för att kika och läsa igen.

PODD-PREPPA

SYV-podden tar upp nästan allt. Allt 

från vad man ska tänka på inför valet 

och hur man ska prioritera sina olika 

alternativ till hur man får nya kompisar 

och överlever första veckan på en ny 

skola i en helt ny klass. SYV-podden 

hittar du på vår hemsida.

Mer info



Kannie och Ludvig hade olika sätt att komma fram till vad de 

gillade. Till slut träffades de på gymnasiet genom musiken. 

Idag är de en duo där Kannie skriver text och Ludvig musik. 

Här berättar de om vad deras intresse betyder för dem, vad det 

tillfört under deras gymnasietid och hur det får dem att växa 

som människor.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT HITTA SITT INTRESSE?

- Ett intresse gör att du vågar saker, säger Kannie. När du gillar 

något jättemycket är det viktigare att fortsätta göra det än att låta 

bli. Innan man hittar sitt intresse kan man ha en känsla av att man 

inte klarar saker, eftersom man inte utmanar sig själv att testa.  

- När du har hittat ditt intresse har du liksom hittat din anledning att 

utmana dig själv, menar Ludvig.  

- Ja! Musiken är som mitt lördagsgodis nu, jämför Kannie. Musiken 

gör att alla uppgifter på vägen dit blir värda att utföra.  

- Exakt. Musiken blir drivkraften både för att utvecklas inom själva 

musiken men också i allt annat, lägger Ludvig till.

VAR DET SJÄLVKLART  
FÖR ER ATT VÄLJA PROGRAM EFTER INTRESSE?

- Nej inte alls, säger Ludvig. Jag valde samhällsprogrammet för att 

det kändes brett och tryggt. Jag började på det i Lund men efter 

fem eller sex månader kände jag att det var fel. Det var ganska 

jobbigt att byta, både att ta beslutet och att sätta sig in i en ny skola 

och så. Men det var värt det och jag är glad att jag vågade.

- Jag funderade också på samhällsprogrammet, berättar Kannie, 

men jag var skoltrött och behövde en förändring. När jag började 

förstå vad estetiska programmet var tänkte jag ”wow, musik hela 

dagarna uppblandat med plugg, det här kan funka!”.

HUR TÄNKTE NI KRING ERA VAL?

- Jag hade precis börjat sjunga i nian och bestämde mig för att 

ta reda på mer genom att skugga på programmet. När jag fick 

hälsa på skivbolaget Cardiac och provsjunga i studion var jag såld, 

berättar Kannie. Jag behövde plugga här! 

- För mig var det en jättehäftig känsla när jag insåg att jag måste 

byta från samhällsprogrammet till estetiska. Jag insåg att jag vill 

göra musik och jag måste nog göra musik i framtiden också, säger 

Ludvig. På estetiska programmet får jag högskolebehörighet och 

egentligen samma kurser som på samhällsprogrammet också, det 

gjorde till slut beslutet lätt.

VAD BETYDER DET  
FÖR ER ATT FÅ GÖRA MUSIK PÅ SKOLTID?

- Allt, svarar Kannie snabbt, det betyder allt!

- Ja, allt, instämmer Ludvig och ler stort. Jag får lägga min tid på 

något jag verkligen gillar och en jätteviktig sak för mig är att jag blir 

tagen på allvar i mitt intresse.

- Det har gjort att jag liksom har öppnat både mig själv och min 

röst, tillägger Kannie. Jag kan knappt förklara det, på skolan får jag 

jättebra stöd och lärarna får mig att bli bekväm i att utmana mig 

själv. Det är väldigt värdefullt för mig.

LUDVIG   
OCH 
KANNIE 
MUSIKEN FÅR DEM ATT VÅGA 

Kannie 

Ålder 20 år

Bor Simrishamn 

Bäst med Ystad Gymnasium Lärarna. 

De utgår från mig och ser vad min röst 

passar till. De låter mig vara mig själv men 

utmanar mig och frågar när jag verkar rädd 

för något. De hjälper mig att låta bli den 

enkla vägen, och det gör att jag vågar mer.

Ludvig 

Ålder 19 år

Bor Sjöbo 

Hitta-ditt-intresse-tips 

Leta efter rätt känsla. 

När jag började på 

samhällsprogrammet 

kände jag efter ett tag 

att jag inte mådde bra. 

Känslan var inte rätt. Jag 

behövde välja om och 

då insåg jag att jag hade 

hittat rätt.

Välj det du gillar. Det rådet får 
du säkert ofta inför ditt val till 
gymnasiet. Men vad betyder 
det att välja det man gillar? 



Kinga Umecka har alltid gillat att fotografera. När 
hon var liten fick hon prova sig fram med hjälp av 
familjens kamera. Att hon fick använda kameran 

som barn har gett henne två saker: intresset för foto 
och insikten att man måste testa för att veta vad 

man gillar. Idag går hon estetiska programmet med 
inriktning estetik och media.

Valet till gymnasiet var inte självklart.  

Kinga om hur hon övergav en plan och 

hoppade på en annan – och vilken tur det 

var att hon gjorde det.

Du kom in på teknikprogrammet. Vad hände sen?

- Ja det stämmer, säger Kinga och skrattar lite. Teknik var mitt 

förstahandsval men när jag vaknade på dagen för uppropet 

kände jag att det var fel. Jag tackade nej till platsen och fick 

veta att det istället fanns plats på estetiska programmet med 

inriktning estetik och media. Jag blev lite arg på mig själv att 

jag inte hittat det tidigare för det kändes bra direkt!

Vad fick estetiska att kännas rätt?

- Jag ville bli inredningsarkitekt och sökte teknik för 

matematiken. Men på estetiska programmet kan jag lägga till 

matematik om jag vill och det är högskoleförberedande så jag 

missar ingenting. Dessutom får jag fotografera, redigera film 

och ha roligt samtidigt som jag lär mig en massa nytt. Jag får 

allt jag vill ha här.

Behöver man veta vad  
man gillar innan man söker estetiska programmet?

- Man ska veta att man väljer nåt man gillar. Jag visste att jag 

gillade foto. Men jag kunde inget annat kring media. Allting 

lär man sig i skolan och det är det som är så bra. Nu gillar jag 

att filma, redigera och klippa lika mycket som att fotografera. 

Så man kan fundera på vad man gillar, men man behöver inte 

kunna något av det. 
 
Vad är det bästa med ditt program och inriktning?

- Människorna, svarar Kinga snabbt. Alla är öppna och vi 

har bra sammanhållning. Ingen dömer någon annan. Och att 

uppgifterna i kurserna är ganska fria, jag får fotografera och 

redigera hur jag vill inom de ramar vi får, det uppskattar jag. 

Vi samarbetar med musikinriktningen och har bland annat 

gjort musikvideor ihop. Jag älskar att redigera videor och 

göra stop motions nu! 
 
Hur gör du för att hitta dina intressen?

- Jag testar. Hur ska jag annars veta vad jag gillar, säger 

Kinga med självsäkerhet. Jag tror det är jätteviktigt att testa 

så mycket som möjligt innan man börjar jobba eller plugga 

på universitet eller högskola. På gymnasiet har jag fått prova, 

leka och utveckla min kreativitet. Om jag aldrig hade haft en 

kamera, hur hade jag då kunnat upptäcka att jag gillade att 

fotografera, säger hon och ler.
 
Kommer du att fortsätta testa nya saker i framtiden?

- Självklart! Jag kanske har ännu fler intressen som jag 

inte vet om nu! Intressen jag redan har kommer jag också 

fortsätta med, för de grejerna vet jag ju att jag gillar. Men 

det ska bli spännande att se vad jag mer kommer att gilla i 

framtiden.
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Intresset för foto  
avgjorde valet

Mitt tips är att lyssna på de som valde till gymnasiet för ett eller två år sen. Det låter kanske 
hårt, men det räcker inte att diskutera med kompisar som också ska välja. Ni är i samma situation 
och kan ha svårt att hjälpa varandra. Fråga hellre nån du känner som valde för inte så länge sen. 
Fråga hur hen tänkte och hur det blev efteråt.

Kinga Umecka 
Ålder: 17 år
Program:  
Estetiska - estetik och media



Namn: Laurita Krisciunaite

Ålder: 25 år

Gymnasieprogram: 
Ekonomi på Ystad 
Gymnasium

Studenten: år 2014

Roligaste ämne  
i gymnasiet: en kurs i 
affärsjuridik

Gör idag: arbetar som 
jurist på ett globalt 
företag i Malmö. Hon 
hjälper människor med 
svenska och utländska 
arbetsgivare som arbetar 
över landsgränser genom 
att ta hand om deras skatt, 
pension, försäkringar och 
annat så att de inte missar 
något viktigt.

Kontakta SYV om 
du har frågor.

Hur tolkar vi de lagar som finns och hur använder vi dem 

för att upprätthålla rättvisa, trygghet och etik? När du läser 

juridik är det exakt den frågan du utforskar och resonerar 

kring. Juridik berättar för oss  hur vi ska förhålla oss till lagar 

och regler, men också till varandra.

Ekonomiprogrammets inriktning mot juridik är årets 

nyhet hos Ystad Gymnasium. Första året läser alla elever 

på programmet samma kurser. Inför andra året väljer du 

vilken inriktning du vill läsa. Väljer du inriktningen mot 

juridik kommer du att läsa kurserna rätten och samhället, 

affärsjuridik, filosofi 1 och psykologi 2a. Inför ditt tredje år 

kan du välja att fördjupa dig ytterligare inom juridik, då får 

du läsa kurser som retorik och juridisk specialisering.

Programmet är högskoleförberedande och ger dig en bra 

start inför att läsa vidare. Du får också bra kunskaper för att 

lära dig mer om områden som till exempel marknadsföring, 

revision eller juridik.

Vilka kurser ingår? Kolla programbladet och läs på vår 

hemsida: www.ystadgymnasium.se/

Juridik
E k o n o m i p r o g r a m m e t  m e d  i n r i k t n i n g

Intervju med 
Laurita Krisciunaite

Nyhet!

Ekonomiprogrammet  
erbjuder två inriktningar:

Mer info

Ekonomi
Här får du starta ett UF-företag och testa på hur det är 

att driva en egen verksamhet under ditt sista år.

Juridik - nyhet detta året! 
Här gör du ett teoretiskt gymnasiearbete mot ett 

område inom juridik som du är intresserad av.

Jurist för att  
hjälpa människor

När Laurita skulle välja till gymnasiet var hon säker på att ekonomi var 

hennes grej. Juridik hade hon aldrig haft en tanke på. Idag arbetar hon 

med juridiska frågor för människor som arbetar över landsgränser. 

Här berättar hon om vad tre år på ekonomiprogrammet gav henne för 

nya intressen och vad juridik faktiskt är.

Vad kan man jobba med som jurist?

- Det roliga med juridik är att du kan jobba med nästan vad som helst 

sen, inte bara som domare eller advokat. Till exempel på myndigheter, 

för människorättsorganisationer, för FN och EU eller på byrå antingen 

mot privatpersoner eller företag, berättar Laurita Krisciunaite.

Vad var viktigt när du sökte till gymnasiet?

- Jag visste att ekonomi skulle låta mig syssla med siffror och ge mig 

högskolebehörighet. Jag gillade matematik och känslan av att lyckats 

lösa ett svårt tal. När jag sen upptäckte att jag kunde välja till juridik 

såg jag det som ett plus. 
 
Vilka nya intressen hittade du under gymnasietiden?

- Främst juridiken såklart. Vi hade en liten kurs i tvåan och sen var 

jag såld. Det var ingenting jag visste att jag gillade men det blev 

direkt självklart för mig att välja juridik som specialisering i trean. 

Jag upptäckte också att jag gillade att hålla presentationer och prata 

inför folk. I juridikkurserna fick jag argumentera och diskutera och jag 

älskade det!

Vad är det som gör juridik roligt?

- I jobbet är det valmöjligheterna. Jag skulle kunna byta arbetsplats 

och få helt andra arbetsuppgifter, men fortfarande jobba med juridik. 

Och det är klart att jag läst mycket lagar, men främst lär man sig en 

metod för att söka, tolka och presentera information när man studerar 

juridik. I juridik finns det också plats för alla: de som vill höras och 

synas men också de som hellre arbetar för sig själva och inte gärna 

står i centrum.
 
Om man inte vet vad man gillar, hur ska man tänka då?

- Du ska välja något som passar just dig. Det är jättesvårt att veta 

när man är 15 år och det är inte säkert att man vet det när man är 25 

heller! Jag har ofta ifrågasatt mina val. Om man är nyfiken på något 

ska man läsa på och försöka tänka framåt. Känn efter om du tror att 

du kan jobba med det. Men kom också ihåg, att bara för att du läser 

ett särskilt program på gymnasiet så betyder inte det att du måste 

jobba med det sen.
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CHARLES SVENNERGÅRD

0704 34 05 44
charles.svennergard@ystad.se



Bra grejer som finns på din skola  
Ystad Gymnasium Park & Österport

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. 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.

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.
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CAFETERIOR 
PÅ PARK & ÖSTERPORT  

På skolans område finns två 

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 

och en finns på Österport.

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.

BIBLIOTEKET

Faktaböcker, skönlitteratur och 

engagerade bibliotekarier hittar du 

i vårt bibliotek som ligger i 

mitten av skolbyggnaden 

på Österport och i filialen 

på Park. Här kan du också få 

råd och hjälp kring källkritik när du 

söker information på nätet till olika 

skolarbeten.

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.

VOLLEYBOLL

Från maj till september sitter ett 

vollybollnät 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.

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.
 
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 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.

Roligt & viktigt
Din gymnasietid behöver vara en bra tid för 
att du ska lära dig nya saker och träffa nya 
kompisar. Därför har vi sett till att skolan 
innehåller både roliga saker som får dig att 
må bra och viktiga saker som ger trygghet. 
Här intill har vi samlat 10 saker som våra 
nuvarande elever gillar med skolan.
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YSTAD GYMNASIUM 

Vad gör Ystad Gymnasium 
för sammanhållningen bland 
nya elever?

Personal och lärare engagerar 
alla elever i olika aktiviteter. 
Redan första dagen med 
den nya klassen gör man 
lära-känna-övningar för att 
alla ska bli trygga och ingen 
ska känna sig utstött. Direkt 
när man kommer innanför 
dörrarna blir man välkomnad, 
det gjorde att jag kände att 
Ystad Gymnasium är en bra 
skola där alla tar hand om 
varandra.

De tre bästa sakerna med 
Ystad Gymnasium?

Gemenskapen, den fräscha 
miljön och en bra kommu-
nikation mellan personalen 
som jobbar på skolan och 
eleverna.

Vad fick dig att välja Ystad Gymnasium?

Det var alla positiva saker jag hörde om skolan. Elever 
som berättade att det var den bästa skolan de gått på, att 
lärarna var helt underbara och liknande. Det bästa med 
skolan är ju allt det: lärarna, stämningen och att det knappt 
förekommer någon mobbing.

Vad är bäst med din skola?

Lärare och personal lyssnar på eleverna och pratar med 
oss varje dag. De vuxna är extremt trevliga mot oss elever.

På vilket sätt spelade dina intressen roll för ditt gymnasieval?

När jag började gymnasiet så valde jag det samhällsvetenskapliga 
programmet. Men efter halva ettan kände jag att avsaknaden av mu-
sik i skolan gjorde att jag ville byta. Jag har inte ångrat en sekund att 
jag bytte. Nu får jag göra det jag tycker är absolut roligast i skolan.

Det bästa med Ystad Gymnasium?

Lärarna och personalen! Skolan ger en trygg miljö för eleverna, det 
var väldigt svårt att skiljas när vi övergick till distansundervisning i 
våras. Läget som skolan ligger på är också bra. Mitt i smeten och man 
har nära till allt. Det är nära till stadsbiblioteket om man känner för att 
sätta sig och plugga där, det är nära till torget ifall man vill käka något 
och det är nära till stan om man känner för att ta en promenad.

När visste du att Ystad Gymnasium var rätt för dig?

På öppet hus. Jag blev så trevligt bemött av alla lärarna, de var 
väldigt snälla och visade mig runt och förklarade hur dagarna och 
schemat kunde vara upplagt. Ystad Gymnasium var ett självklart val 
eftersom det finns så stora valmöjligheter. Jag har lektioner på en 
mängd olika ställen, kan välja olika kurser och det finns en hel del 
ställen att hänga med vänner på!

Valde du program efter intresse?

Ja, jag älskar att prata med människor. Utöver att jag ville gå 
en social linje där jag lär mig mycket om människor, kund-
kontakt och en del administrativt, så valde jag Ystad Gymnasium 
för att ta mig utanför min egen lilla trygghetszon.

Varför valde du  
Ystad Gymnasium?

Jag hade hört från äldre 
vänner att skolan var bra. 
På öppet hus verkade det 
stämma och lärarna kändes 
vettiga – vilket jag vet nu 
är sant. Dessutom bor jag i 
Ystad och att pendla var inte 
lockande.

«

Vad gör Ystad Gymnasium extra 
bra för blivande elever?

De arrangerar väldigt bra öppna 
hus så att man kan se hur skolan, 
lokalerna och lärarna är. De har 
också skuggning där man följer 
med en klass under en dag för att 
se skolan från insidan, det hjälpte 
mig väldigt mycket inför mitt val.
 
Tre bra grejer med din skola? 
Lärarna, skolmaten och 
arbetsmiljön!

Lovisa Persson, 18 år 
Estetiska
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Kevin Hansen, 17 år 
Yrkesintroduktion  

Fordon och transport

Vad har

som andra skolor inte har?
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Anna Bergström, 18 år 
Naturvetenskap

Jasmine Ekblad, 18 år  
Handel- och administration

Som om att hitta rätt program 
inte redan är tillräckligt jobbigt! 
Du vill ju gärna veta att du 
kommer att trivas med lärare, 
klasskompisar och lektionssalar 
också. Vi har frågat några elever 
vad som gjorde att de valde just 
Ystad Gymnasium och vad de 
gillar med skolan.

Vad är viktigt för dig?
Kompisar, lunchen eller lärarna? 

Vad som är viktigt för dig vet 
såklart bara du. Det viktiga för 
oss på skolan är att du får all 

information du behöver innan du 
gör ditt val. 



Att flytta till Stockholm, hitta jobb på hotell och arbeta 
sig uppåt till hotellchef. Det är Liams plan. Men efter 
gymnasiet vill han först jobba en säsong på Ibiza där han 
fått ett jobberbjudande. Sommarjobbet är också redan 
fixat, tack vare praktiken.

Den blivande
hotellchefen

Liam Jörgensen Fitzpatrick har bara gått ett år 

på hotell och turism men ser redan långtgående 

planer framför sig. Det låter nästan för bra för att 

vara sant. I ett kompisgäng där alla pratade om 

att välja samhällsprogrammet utgick Liam från 

sina intressen och gick emot förväntningarna.

Hur kom du på att du ville jobba inom hotell?

- Jag har alltid tyckt det är fascinerande att se hur folk tar på 

sig ett förkläde och kliver in i en annan roll. Att se hur den 

rollen kan prata med olika människor på olika sätt för att göra 

just deras upplevelse bra. Jag ville lära mig det.

Hur tänkte du när du skulle välja till gymnasiet?

- Usch jag hade panik! Jag visste inte alls vad jag skulle gå. 

Många runt mig tänkte välja samhällsprogrammet men det 

kändes inte rätt för mig. Så jag började fundera på hur jag 

kunde få med mig så mycket erfarenhet och kontakter som 

möjligt.

Vad var det som gjorde att du fastnade för hotell och 
turism lärling till slut?

- Här får jag komma ut i verkligheten, 80% är praktik och 20% 

är teori. Jag läste på jättemycket om programmet och sen 

avgjordes det på öppet hus när jag träffade lärarna och elever 

som redan gick. Det kändes helt rätt.
 

 

Vad är det som är bra  
för dig med att gå ett lärlingsprogram?

- Att jag inte bara får lära mig, jag får göra. När jag är på 

praktik känner jag mig inte som praktikant. Jag är en i teamet. 

Jag får jobba med erfaren personal och prata med höga 

chefer och känner mig som en på arbetsplatsen. Det ger 

mig jättemycket branschkunskap, självförtroende och är 

dessutom extremt roligt.
 
Varför tycker du att man ska välja program efter intresse?

- Om du är intresserad av det du valt så gör det att du lär 

dig lättare och kommer djupare in i alla ämnen. Det gäller 

både ämnen som är specifika för programmet men också 

de obligatoriska som matematik och svenska. Väljer du efter 

intresse blir du mer motiverad till skolan i stort.
 
Var det svårt för dig att hitta ditt intresse?

- Ja! Jag tyckte allt var jättejobbigt innan jag hittat rätt. Det 

var inte alls en skön känsla men så här ett år senare vet jag att 

mycket kan hända på kort tid och nu känns allt bara kul och 

spännande. 

Kommer du att följa dina intressen i framtiden?

Absolut. Min plan är att göra min sista praktik i trean i 

Stockholm och komma in i stan och branschen där. Mitt 

större mål är att bli hotellchef i Stockholm. Det är en dröm 

och jag ska jobba för den drömmen.

Liam Jörgensen Fitzpatrick 

Ålder 19 år

Program Hotell och turism
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HITTA DIN  
PERFECT 
MATCH

Det kan vara svårt att veta vad man kommer att trivas 
med. Du kanske gillar flera olika saker lika mycket 
eller så kanske du inte hittat riktigt vad du gillar 
än. Vi har satt ihop en karta som kan hjälpa till att 
orientera dig i jakten. Om ett program har mycket av 
de sakerna du gillar, då är chansen större att du och 
programmet faktiskt är en matchning att överväga. 

Att stötta, ta hand om 

och vara en social 

kontakt för människor 

i olika stadier i livet. 

Vård och omsorg

Barn och fritid

Planering, strategier 

och olika sätt att lösa 

praktiska problem i 

företag och samhällen.

Hotell och turism

Ekonomi

Handel och 
administration

GymnasiesärskolanIntroduktion Yrkesinntroduktion

Att få lära mig nytt efter 

mina förutsättningar 

eftersom jag har behov 

som jag behöver särskild 

hjälp med. 
Att hjälpa folk att lösa 

ett problem eller att få 

en härlig upplevelse. 

Vård och omsorg

Hotell och turism

Restaurang  
och livsmedel

Handel och administration

Att ta reda på hur 

saker hänger ihop och 

hur nya upptäckter 

kan underlätta i 

framtiden. 

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Teknik

Skapande som gör att 

jag får testa nytt inom 

media, musik, form, 

styling eller smink. 

Hantverk

Estetiska

Prylar, system, 

byggnader och 

maskiner. Särskilt att få 

planera, bygga, installera 

och reparera dem. 

Bygg  
och anläggning

El och energi

Fordon och 
transport

Djur och att få  

spendera delar  

av min dag djurpark. 

Naturbruk

Kom ihåg!  
Som med alla råd kring din 

framtid: det är din magkänsla 
som avgör. Den här kartan är 

bara tips på vägen.

Jag gillar...

Samhällsvetenskap



Kombinera ditt 
gymnasieprogram 
med NIU

ELITSATSA PÅ  
FOTBOLL ELLER 
HANDBOLL

  LOKALER

Handboll: 
A-hallen i Ystad Arena

Fotboll:  
Idrottsplatsen i Ystad och konstgräs 

Fotbollshallen i Skurup, konstgräs

NIU söker du redan i december och under 

januari pågår uttagningarna. För att kunna 

söka till NIU behöver du också välja ditt 

gymnasieprogram med omsorg. Genom att 

söka NIU kan Ystad Gymnasium ge dig en 

helt unik möjlighet att satsa på fotboll för 

både killar och tjejer och handboll för killar.

ELITSATSA PÅ FOTBOLL ELLER 
HANDBOLL

När du söker till NIU får du en idrottsut- 

bildning 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

Ansök till ett gymnasieprogram som går 

att kombinera med NIU. Välj mellan:

• Barn och fritid

• Ekonomi

• Naturvetenskap

• Samhällsvetenskap

• Teknik

Sök till NIU senast den 1 december. 

Anmälan görs via ystadgymnasium.se 

under NIU.

För dig som vill satsa helhjärtat på din idrott 
men ändå vill ha en stabil gymnasieutbildning 
finns nationell idrottsutbildning (NIU). 

Studie- och 
yrkesvägledare 

Sigrid

Sigrid är studie- och yrkesvägledare på Ystad Gymnasium. 
Hon kan allt som rör antagning, ändrade beslut och hur vilsen 
man kan känna sig inför sitt val. Här svarar hon på några av 
de vanligaste frågorna hon brukar få.

SYV 
SVARAR

För specifika frågor som rör Ystad 

Gymnasium kan du gå in på 

ystadgymnasium.se och ta kontakt 

med oss via mail eller telefon.

KOMMER JAG IN PÅ MITT FÖRSTAHANDSVAL?

- Börja med att kolla så att du uppfyller behörighetskraven 

för det program du sökt. Du behöver minst ha betyget 

godkänd i svenska/svenska som andra 

språk, engelska, och matematik. Är 

ditt förstahandsval yrkesförberedande 

behöver du minst 80 meritpoäng och 

är det högskoleförberedande behöver 

du minst 120 meritpoäng. För att få 

en idé om var poängen ligger för ditt 

program kan du kolla statistik från förra 

året, men tänk på att det kan vara stora 

skillnader från ett år till ett annat.

VAD BETYDER DET PRELIMINÄRA 
ANTAGNINGSBESKEDET?

- Se det som en prognos över vad 

som skulle kunna hända. Många som 

varit obehöriga hinner bli behöriga 

med sina slutbetyg och andra tackar 

nej till sina platser. Om det preliminära antagningsbeskedet ser bra 

ut, är det ändå klokt att en plan b så slipper du riskera att stå utan 

gymnasieplats. 

KAN JAG KOMMA IN PÅ MER ÄN ETT PROGRAM?

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

översta alternativet som dina betyg räcker till är det programmet du 

blir erbjuden en plats på. Rangordna gärna fem eller fler program 

och ägna lite tid åt ordningen, så kommer antagningsbeskedet att 

kännas bra när du väl får det. 

HUR GÖR JAG OM JAG TACKAR JA TILL  
EN PLATS OCH SEN VILL BYTA?

- Du kan göra ett sent omval fram till mitten av september, men 

det är ingen garanti att du kommer in. Du hamnar nämligen sist 

på listan och platserna är ofta redan fulla. Vill du göra ändringar 

under sommaren så är det SYV på högstadiet som kan hjälpa dig. 

Får du inte tag på din SYV kan du chatta med SYV på 

skånegy.se under sommarlovet. Det är inte ovanligt 

med sent omval, men det är en ganska osäker 

process. Börja med att fundera över varför 

du vill välja om. Är programmet verkligen 

fel eller är det bara läskigt att börja på en 

ny skola? Kan känslan kanske ändras igen 

när du väl börjat?
 
JAG HAR INGEN ANING  
OM VAD JAG VILL SÖKA. VAD GÖR 
JAG?

 - Du kan alltid prata med din 

klassföreståndare eller SYV angående din 

osäkerhet. Ibland hjälper det faktiskt mycket 

att bara inte vara ensam med känslan. 

På Ystad Gymnasium har vi kuratorer 

som alltid finns på skolan och direkt efter 

terminsstart är de extra beredda på att nya 

elever kan behöva lite stöttning.
 
JAG ORKAR INTE PLUGGA  
MER EFTER HÖGSTADIET. MÅSTE JAG GÅ GYMNASIET?

- Nej, du måste inte gå gymnasiet, men det är smart att göra det. 

Skolplikten i Sverige upphör när du är klar med grundskolan men 

utan gymnasieutbildning kan det bli svårare för dig att hitta ett jobb. 

Känner du att du är för skoltrött är det viktigt att du pratar med en 

lärare, SYV eller kurator. Det är också bra att gå på öppet hus fastän 

du inte är jättesugen. Där kan du prata med lärare och elever som 

har mött skoltrötthet förut. Se till att lufta dina tankar. Någon kanske 

säger något du inte tänkt på förut.

KOMMER JAG ATT HITTA NYA KOMPISAR?

- De första dagarna ordnar dina nya lärare aktiviteter som gör det 

lättare att prata med andra i din klass. Kom också ihåg att alla tänker 

som du, alla är lika nya. Tips: lyssna på vår SYV-podd om att ta sig 

igenom de första veckorna.



VÅRA 
PROGRAM

EKONOMI (EK)

När du fikar på kafé, köper nya jeans eller 
mobiltelefon, då tar du del av olika affärsidéer. 
Bakom varje företag och idé ligger ett om-
fattande arbete. Tycker du arbetet med att 
driva och utveckla företag verkar spännande? 
På ekonomiprogrammet får du kunskaper 
om företagsekonomi, marknadsföring och 
entreprenörskap. Du får prova att driva ett eget 
UF-företag och du kan få åka på studieresa 
till Stockholm och kanske också någon annan 
europeisk storstad.

Inför andra året kan du välja mellan två olika 
inriktningar Ekonomi eller Juridik. Inför tredje 
året väljer du ditt fördjupningspaket: juridik, 
internationell handel eller diplomerad gym-
nasieekonom. Fördjupningarna ger dig en 
bra grund för att arbeta med marknadsföring, 
försäljning, revision, juridik eller liknande i 
framtiden.

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 kar-
aktär 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 kun-
skaper 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 Rich-
mond University i London som programmet 
samarbetar med.

NATURVETENSKAP (NA)

På naturvetenskapsprogrammet får du kun-
skaper 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 ex-
periment. Matematikens betydelse för samtliga 
naturvetenskapliga ämnen är stor och genom-
syrar programmet. Programmet ger dig störst 
valmöjligheter till fortsatta studier på högskola 
och universitet.

Inriktningen mot naturvetenskap ger dig förd-
jupade kunskaper inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Inriktningen mot naturvetenskap och 
samhälle ger dig en tvärvetenskaplig grund 
där du studerar naturvetenskapen utifrån 
samhällsvetenskapliga perspektiv. Båda inrikt-
ningarna ger dig en bred förståelse för veten-
skapens roll i samhällsutvecklingen och för de 
framtida utmaningar mänskligheten står inför.

TEKNIK (TE)

Teknik hittar du överallt i samhället. I varje tele-
fon 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. 

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)

Om du saknar behörighet för att komma in 
på ett nationellt yrkesprogram kan yrkesintro-
duktion 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 gymna-
siala 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 in-
troduktionsprogrammen 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, indi-
viduellt 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 (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 ämne-
sområdena och upplägget utformas efter dina 
behov och målsättningar. 

Introduktionsprogram 
och gymnasiesärskola

HÖGSKOLEFÖR-
BEREDANDE  
PROGRAM



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 des-
sutom goda insikter i människors olika behov 
och hur du går tillväga för att pedagogiskt 
möta dessa. 

Vill du vara med och se människor växa 
genom intressen och aktiviteter? Är du ny-
fiken 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 anläggningspro-
grammet rätt för dig. Här får du grundläg-
gande 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 husbygg-
nad 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)
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 person-
bilar, lastbilar eller karosseri och lackering. Du 
får använda händerna i verkstäderna för att på 
riktigt förstå hur flöden hänger ihop inuti mo-
torer. Är du engagerad och talangfull har du 
dessutom möjlighet att ansöka om körkorts- 
stipendium efter första halvan av utbildningen 
och du kan även bli utnämnd till Q-mekaniker.

HANDEL OCH ADMINISTRATION (HA)

I butik och på kontor har du kontakt med 
kunder och nya människor varje dag. På det 
sättet är handel och administration sociala 
arbeten. När du möter arbetsplatserna som 
kund eller besökare ser du långt ifrån allt. 
Bakom strålkastarna döljer sig en mängd 
olika uppgifter som får hela verksamheten att 
fungera. Uppgifterna varierar och en dag är 
aldrig den andra lik.

På handels- och administrationsprogrammet 
läser du inriktning mot handel och service. 
Programfördjupningen du får är säljare. Om 
du vill veta mer om programmet kan du läsa 
på vår hemsida.

HANTVERK (HV)

På hantverksprogrammet får du arbeta my-
cket praktiskt men också lära dig värdefull 
teori. Här lär du dig om ditt valda hantverk 
men också mycket om entreprenörskap, 
kundbemötande, service och försäljning.

Utbildningen ger dig stort utrymme att använ-
da din egen kreativitet både i programmets 
egen salong och under perioder för APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). I programmets 
salong arbetar du med riktiga kunder och får 
lära dig alla bitar kring att driva en salong.

Du väljer inriktning mot frisör eller hår- och 
makeupstylist. Programmet är ett yrkespro-
gram som ger dig stora möjligheter att välja 
till högskolebehörighet.

Efter gymnasiet kan du färdigutbilda dig på 
salong för att senare avlägga gesällprov och 
bli behörig frisör eller makeupartist.

HOTELL OCH TURISM (HT)

Här 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.

NATURBRUK (NB)

En unik möjlighet för dig som har ett stort 
djurintresse. Det speciella med programmet 
är att en tredjedel av utbildningen sker i djur-
parken tillsammans med de exotiska djuren. 
Tillsammans med lärare och djurparkens 
personal lär du dig djurens beteende och be-
hov. 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 livsme-
del får du omfattande kunskaper i allt kring 
mat, dryck och servering. Under utbildningen 
har du tillgång till restaurangen i Risselma-
gasinet 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.

VÅRD OCH OMSORG (VO)

Förmågan att ta hand om varandra är männ-
iskans kanske mest betydelsefulla egenskap. 
Vård och omsorg är ett program för dig som 
vill arbeta med människor, och som vill kun-
na 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. 

VÅRD OCH OMSORG (VO) – LÄRLING

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

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 yrke-
sexamen och anställningsbarhet inom många 
verksamheter.
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YRKESFÖRBEREDANDE 
PROGRAM

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.



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

18 NOV
Live! Digitalt Öppet hus. 
Länk via ystadgymnasium.se
Start kl. 18.00.

2020

2021

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 2021  
Sista dagen att söka: 15 februari 2021

GÅ PÅ ÖPPET HUS 
Då kan du hälsa på våra olika program, prata 
med elever, SYV och personal. 
18 november 
Live! Länk via ystadgymnasium.se
27 januari
Surbrunnsvägen 1 och Industrigatan 6 i Ystad 
- med reservation för ändring pga Covid-19. 
Uppdaterad info kommer på ystadgymnasium.
se
7 februari på Ystad djurpark i Skårby om du är 
intresserad av naturbruksprogrammet.

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 gå 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 2021 och det slutgiltiga beskedet får 
du den första veckan i juli 2021.

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.

PODD-PREPPA
Hur överlever jag första dagen? Vilken studi-
eteknik är mest effektiv? Och hur lyckas 
jag hitta nya människor att hänga med? I 
SYV-podden ger vi dig all info och alla tips du 
behöver.

15 JAN
Dags att söka!

27 JAN
Öppet hus på Ystad Gymnasium 
17.00–19.30. Med reservation för 
ändring p.g.a Covid-19. Håll utkik på 
ystadgymnasium.se

7 FEB
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.

25/4–15/5
Nu finns en chans  
att göra ett omval.  
Kontakta din SYV 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.

VIKTIGA  
DATUM



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

@ystadgymnasium.se 

Det här magasinet 
är egentligen inte till 
dig, utan till ditt barn 
som snart ska söka till 
gymnasiet. Passa på att 
tjuvkika innan du ger 
det vidare!


