
 

Välkomna till studentfirande vid Ystad Gymnasium fredagen 12 juni 2020 

Årets studentfirande kommer inte att likna något tidigare firande. Utifrån rådande omständigheter har vi 

tagit fram en planering som gör att vi uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tror och 

hoppas att det skall bli till allas belåtenhet. 

 

Allmän information 

• Stanna hemma om ni har någon form av symptom såsom hosta, feber eller liknande. 

• Följ alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Kom till resp. insläpp i rätt tid. Om ni kommer för tidigt så tänk på att sprida ut er i väntan på att bli 

insläppta. Det finns god tid för kontroll och insläpp på skolgården.  

• Använd hela ytorna på skolgårdarna. Tänk på att sprida ut er, så att alla kan se. 

• Samlas inte i grupper efteråt utan fortsätt hemåt direkt. 

• Om ni har något studentfirande hemma, så är det viktigt att detta sker i måttlig storlek. 

• Besök inte flera studentmottagningar, allt för att minska smittrisken. 

 

Mottagning av studenter 

Studenterna mottas på skolgårdarna på Park resp. Österport (se kartor nedan). Nedan kommer också en 

tidsplan som visar vilken tid ni är välkomna. Observera att det är mycket viktigt att hålla sig inom 

tidsangivelsen, det är med andra ord ingen vits att vara ute i allt för god tid, insläpp sker tidigast 20 

minuter innan utspring. Endast de två anhöriga som är föranmälda kommer släppas in.  

Park 

Ingång sker från Industrigatan. Ni går in mellan 

Risselmagasinet och Hantverkshuset. (se karta) 

När ni tagit emot er student, kommer ni att gå ut 

genom en utgång om finns i anslutning till 

parkeringen vid Ystad Arena. Studenterna som 

tillhör gymnasiesärskolans individuella program 

springer ut via sin huvudentré på baksidan mot 

biblioteket.  

Österport 

Ingång för anhöriga sker på personalparkeringen 

vid Sankta Gertrudsgatan (se karta). När ni tagit 

emot er student, kommer ni att gå längs med 

matsalen och institutionen för att åter kommer 

ut på Sankta Gertrudsgatan.  

 

Livestreaming 
Nytt för i år är att vi filmar och livesänder båda utspringen, så om ni inte får möjlighet att vara med på 
plats, kan ni följa festligheterna på internet via vår hemsida www.ystadgymnasium.se. Detta kan också ses i 
efterhand. 

 

 

http://www.ystadgymnasium.se/


 

Parkering 

Det kommer inte finnas möjlighet att parkera på skolans olika parkeringar, vi hänvisar till parkeringar vid 

Ystad Arena, Stadsbiblioteket samt längs med Herrestadsgatans norra sida. 

Om ni skall ta emot er student i ett smyckat fordon har ni möjlighet att parkera på Surbrunnsvägen, på gång- 

och cykelvägen utanför Österport. Backa in fordonet så att det inte hindrar trafiken. 

 

Tider 

Plats Klass 
Insläpp 
anhöriga 

Utspring 
elever 

 

Plats Klass 
Insläpp 
anhöriga 

Utspring 
elever 

PARK 4IPA 12:40 13:00¨  Österport SA17A 10:40 11:00 

PARK 4IPB 12:40 13:00¨  Österport SA17B 11:00 11:20 

PARK BA17 10:55 11:15  Österport ES17 11:20 11:40 

PARK EE17A 11:25 11:45  Österport HA17 11:40 12:00 

PARK EE17B 11:55 12:15  Österport EK17A 12:00 12:20 

PARK FT17* 12:25 12:45  Österport EK17B 12:20 12:40 

PARK 

4NP-AHV 
4NP-FG  
4NP-HRB 
YRK-RL  
YRK-VO  
YRK-HA 12:45 13:05 

 

Österport BF17FRI 12:40 13:00 

PARK 

4NP-SMD 
YRK-BA  
YRK-FT  
YRK-NP 13:05 13:25 

 

Österport BF17PED 13:00 13:20 

PARK HT17 + RL17 13:40 14:00  Österport NB17 13:20 13:40 

PARK HV17* 14:10 14:30  Österport VO17 13:40 14:00 

     Österport TE17A 14:00 14:20 

     Österport TE17B 14:20 14:40 

     Österport NA17A 14:40 15:00 

     Österport NA17B 15:00 15:20 
* Samtliga klasser/ inriktningar på programmet. 

¨ Går ut vid deras egna lokaler. 

 

 

Vänligen följ uppdateringar i Vklass löpande, 

 

 

Välkomna till studentfirandet 2020, 

Skolledningen på Ystad Gymnasium 

 

 

 


