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GYMNASIESÄRSKOLAN (GYSÄR)


Ystad Gymnasium – Park

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.

Katharina Paulsson
Studie- och yrkesvägledare


0704-34 05 50



katharina.paulsson@ystad.se

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.

Petra Parmvi


0704-34 05 81

Utbildningen utgår från de centrala ämnesområdena och upplägget utformas
efter dina behov och målsättningar.



petra.parmvi@ystad.se

ÄMNESOMRÅDEN INOM 4-ÅRIGA
INDIVIDUELLA PROGRAMMET

Studie- och yrkesvägledare

Estetisk verksamhet
Ämnesområdet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer
och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. Här får
du prova på olika skapande verksamheter inom kultur och estetik.

Hem- och konsumentkunskap


Vi arbetar ämnesövergripande med tonvikt på
kommunikation, omvärldsorientering, kost, hälsa,
natur och miljö samt estetisk verksamhet såsom
musik, bild och slöjd. Programmet är på 4 år.
#hemkunskap #idrott #estetiskverksamhet

Mer information
ystadgymnasium.se

Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är
centrala för att kunna skapa sig en fungerande vardag. Här får du lära dig om
mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

Idrott och hälsa
Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan livsstil, hälsa
och välbefinnande. Du får prova och lära dig om olika former av fysiska
aktiviteter både inomhus och utomhus.
Estetisk verksamhet

Individ och samhälle
Ämnesområdet individ och samhälle behandlar hur du och andra lever i
samhället. Här får du kunskaper för att kunna orientera dig och ta dig fram i
Natur och miljö

Individ och samhälle

din omvärld. Du lära dig om samhällskunskap, geografi, historia och religion.

Natur och miljö
Ämnesområdet natur och miljö behandlar olika fenomen och samband i
omvärlden. Undervisningen i ämnesområdet natur och miljö syftar till att ge
dig kunskaper om människokroppen, växter, djur och natur. Du kan också

Individuella programmet

få tillfälle att besöka olika verksamheter och miljöer i närområdet. Du får lära
dig om biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Hem- och konsumentkunskap

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation
Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av
kommunikation. Kommunikationen kan ske på olika sätt, till exempel med
bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. Du får också möjlighet att lära dig

Idrott och hälsa

På gymnasiesärskolans individuella program läser du förutbestämda ämnesområden.
Det kan finnas möjlighet att arbeta med större projekt där flera ämnesområden ingår.
Hur du läser anpassas efter vad du behöver eller vill lära dig.

kommunicera på engelska.

