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Kunskapsutveckling

Evidens

Kunskapsutveckling

Evidens

– vår viktigaste värdering

– vår viktigaste princip

Varje elev som börjar på Ystad Fria Läroverk gör det utifrån sina individuella

Undervisningen på Ystad Fria Läroverk bygger på evidens*. Höga förväntningar,

förutsättningar. Med din egen kunskapsnivå som utgångspunkt sätter vi tillsammans

lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback är evidensbaserade

höga mål för hur din kunskap ska utvecklas under de tre gymnasieåren. Alla elever

metoder. Det innebär att forskning har visat att de har god effekt på lärande.

ska genomgå en kraftig kunskapsutveckling under tiden på Ystad Fria Läroverk.
Det är utan tvekan vår viktigaste uppgift som skola.

» Därför vet vi att våra elever lär sig så mycket som möjligt.
*e·vid·ens [‑en´s] substantiv ~en • belägg, bevis: p
 resentera evidens för ngt
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Ordning och reda

Ordning och reda

Ordning
och reda
Varför är det så viktigt med ordning och reda?
De flesta föredrar ordning framför kaos. Det verkar ligga djupt i människans natur.
På Ystad Fria Läroverk anser vi att detta är extra viktigt när det gäller skolor.
Forskning visar att skolor som fokuserar på ordning och reda också når bättre resultat.
Därför satsar vi på det.
Det ska kännas bra att gå till skolan
Ystad Fria Läroverk är en trygg skola med god sammanhållning mellan elever
– både inom den egna klassen och mellan eleverna på de olika programmen och
årskurserna. Vi jobbar mycket med aktiviteter utanför schemat där vi framför allt har
roligt tillsammans. Det skapar trygghet och leder till respekt för varandra.
Alla behöver lugn och ro
Det ska vara arbetsro på lektionerna. Vi ser det som en grundförutsättning för lärande.
Vi har alltid lärarledda lektioner, och läraren ansvarar för att alla elever ska få studiero. Vi
har tydliga regler som vi förväntar oss att alla ska följa.
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No excuses

No excuses

No excuses

Fokus på lösningar - inte problem
På Ystad Fria Läroverk har vi ett sätt att arbeta som bygger på att varje elev ska kunna
ha ambitiösa mål för sin gymnasietid. Skolans roll och ansvar för att hjälpa eleverna att
nå sina mål kallar vi för ”No excuses”.
Det viktigaste för oss är att varje elev lyckas med sina gymnasiestudier. Det är många
faktorer som spelar in för att det ska bli just så. En av dessa faktorer är kontinuerlig
uppföljning och utvärdering. På Ystad Fria Läroverk är vi noga med detta, eftersom det
ger en tydlig bild av varje enskild elevs utveckling.

Så här fungerar det.
• Vi har ett lösningsorienterat förhållningssätt där vi ser möjligheter, inte
svårigheter.
• Introsamtalet ger oss information om dig som elev vilket hjälper oss
att arbeta mot uppsatta mål.
• Vi hjälper dig att ligga i fas med dina mål, så att du inte halkar efter.
• Om du har något som behöver kompletteras, hjälper vi dig att göra

När du börjar hos oss, gör du det utifrån dina egna förutsättningar. I ett introsamtal
tillsammans med dig och dina vårdnadshavare sätter vi höga mål för hur du ska
utvecklas under dina år på gymnasiet. Sedan följer vi upp, utvärderar och stöttar dig

detta så snabbt som möjligt.
• En deadline ska hållas! Det är stressigt att ligga efter.

så att du uppnår dessa mål.
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Hälsa och rörelse

Riktigt bra mat!

Vi fokuserar
på hälsa och
rörelse
På Ystad Fria Läroverk lägger vi stort fokus på hälsa och rörelse.
Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och framgångsrika studier.
Forskningsresultat från hela världen visar att den som rör på sig får bättre

Vi lagar
mat på din
beställning!
På Ystad Fria Läroverk är det du själv som bestämmer vad du ska
äta. En gång i veckan går du in på vår app och väljer mellan alla
de alternativ som finns för kommande vecka. Du skickar in ditt val,
och sedan handlar vi det som behövs för att laga dessa maträtter
till dig och alla andra elever som också har valt sina favoriter.
Detta innebär att alla får mat som de gillar.
Maten serveras i vår nya skolrestaurang och oavsett vilken rätt
du väljer är den vällagad och näringsriktig, så att du orkar hela
skoldagen. När alla får välja själva, blir det minimalt med mat
som behöver slängas. Det är bra även för klimatet!

förutsättningar för att prestera bra i skolan.
» Därför erbjuder vi alla våra elever träning under skolveckan.
Läs mer om träning för välmående och studiefokus på sidan 26.
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Du kan påverka

Var med och
påverka din
tid på Fria

Du kan påverka

Ystad Fria Läroverk är i första hand en skola, men det finns mycket mer än lektioner,
schema och läxor. Vår skola kännetecknas av bra stämning, sammanhållning, roliga
aktiviteter och traditioner både under och utanför skoltid. Som elev är du med och
påverkar vad dina tre år på gymnasiet ska innehålla.
Välj det som passar dig
Det finns många valmöjligheter för dig som vill vara med och påverka. På Ystad
Fria Läroverk finns till exempel både ett elevråd och en studentkommitté. Du väljer själv
hur mycket du vill engagera dig!
En skola med traditioner
Vi är glada och stolta över traditionerna på Ystad Fria Läroverk. Många av dem
återkommer varje år, medan andra pågår under hela din gymnasietid. Du väljer givetvis
själv hur mycket du vill delta i våra olika traditioner, men både våra lärare och våra
elever brukar älska dem. Läs mer om våra traditioner på sidan 30.
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Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap

poängplan

Samhällsvetenskap
gymnasiegemensamt

1150

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

programgemensamt

300

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1

50
200
50

gymnasiearbete

100

inriktning

Beteendevetenskap

450

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

100
100
50
100
100

programfördjupning

Samhällsvetenskap

+ Beteendevetenskap

300

Pedagogiskt ledarskap
Naturkunskap 2
Entreprenörskap

100
100
100

Inriktning: Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning där du exempelvis läser samhällskunskap, historia,
psykologi och moderna språk. Du lär dig hur samhällen och organisationer fungerar och vad som påverkar
olika frågor, både lokalt och globalt. Vi erbjuder inriktningen Beteendevetenskap där du får lära dig mer om
ledarskap, att arbeta i projekt, självkännedom, gruppdynamik, psykologi och kommunikation.

individuella val
+ Maxa - Meritvärde

100
100
100

+ Träningstillval

300

Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Träningslära 1*

+ Estet
Dansorientering
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300

Engelska 7*
Moderna språk
Matematik 3

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.

100
100
100

100
100
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Ekonomi

poängplan

Ekonomi
gymnasiegemensamt

1250

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

programgemensamt

350

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1

100
100
100
50

gymnasiearbete

100

inriktning

300

Ekonomi

Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

100
100
100

programfördjupning
+ Entreprenörskap
Entreprenörskap
Marknadsföring
Ledarskap och organisation

Ekonomi
Inriktning: Ekonomi

På Ekonomiprogrammet lär du dig hur företag och organisationer fungerar och vad juridik är. Du lär dig även
om människors beteende när det kommer till ekonomi och hur det går till att starta företag. Utbildningen känne‑
tecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade
fall, studiebesök, gästföreläsningar och olika praktiska övningar, i högre grad än vad som är vanligt på

300
100
100
100

individuella val
+ Maxa - Meritvärde

200

Engelska 7
Moderna språk

100
100

+ Träningstillval

300

Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Träningslära 1*

+ Estet
Dansorientering

100
100
100

100
100

traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Du blir väl förberedd för vidare studier och du får en inblick i
de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
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El och energi

poängplan

El och energi
gymnasiegemensamt

900

Engelska 5
Engelska 6**
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2**
Svenska 3**

100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
100

programgemensamt

400

Datorteknik 1a
Elektromekanik
Mekatronik 1
Energiteknik 1

100
100
100
100

gymnasiearbete

100

inriktning

El och energi

Dator- och kommunikationsteknik

400

Dator- och nätverksteknik
Elektronik och mikrodatorteknik
Kommunikationsnät 1
Nätverksteknik

100
100
100
100

programfördjupning

700

+ Larm, säkerhet och installation
Entreprenörskap och företagande
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Servicekunskap
Matematik 2a
Webbutveckling 1
CCTV-system
Service och reparationsarbete

100
100
100
100
100
100
100
100

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

individuella val
Vårt El- och energiprogram är en IT-utbildning som blandar praktiska, teoretiska och ämnesövergripande
lektioner. Genom våra olika projekt lär du dig att arbeta praktiskt samt att hantera problem och situationer
för kommande yrkesliv. Du får kunskaper i att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och
kommunikationssystem. Du läser också kurser inom webbutveckling och programmering som är värdefulla
för ett framtida yrke som Dator- och kommunikationstekniker. På programmet har du dessutom möjlighet att

+ Träningstillval
Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Träningslära 1*

+ Estet
Dansorientering

300
100
100
100

100
100

genom individuellt val förbereda dig för vidare studier på högskola eller universitet.

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
**Kurs som kan väljas bort.

18

19

Försäljning och service

Försäljning och service

poängplan

Försäljning & service
gymnasiegemensamt

900

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1
Religionskunskap
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2**
Svenska 3**

100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
100

programgemensamt

400

Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom handel
Information och kommunikation 1

100
100
100
100

gymnasiearbete

100

Programfördjupning

Försäljning och
service
Inriktning: Försäljning och service
Försäljnings- och serviceprogrammet passar dig som är intresserad av att arbeta med företagande, marknads‑
föring och försäljning efter gymnasiet. Under utbildningen lär du dig grunderna i marknadsföring och
försäljning och du får också möjlighet att prova på att starta och driva eget företag inom Ung Företagsamhet,

Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Affärsutveckling och ledarskap
Praktisk marknadsföring 1
Handel och hållbar utveckling
Inköp 1
Svenska 2
Entreprenörskap och företagande
Marknadsföring
Ledarskap och organisation
Företagsekonomi 1
Retorik

1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

individuella val
+ Maxa - Behörighet

100

Matematik 2a

100

+ Träningstillval

300

Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Träningslära 1*

+ Estet
Dansorientering

100
100
100

100
100

själv eller tillsammans med andra elever. På programmet får du även utveckla din förmåga att möta människor
och utveckla relationer med affärskontakter och medarbetare. Du kommer få arbete mycket i projektform och
du kommer få lära dig att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.

Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
**Kurs som kan väljas bort.
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Hantverk

poängplan

Hantverk
gymnasiegemensamt

900

Engelska 5
Engelska 6**
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2**
Svenska 3**

100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
100

programgemensamt

400

Entreprenörskap
Hantverk introduktion
Tradition och utveckling

100
200
100

gymnasiearbete

100

inriktning

500

Florist

Florist 1
Florist 2
Material och miljö

200
200
100

programfördjupning
+ Florist
Florist 3
Florist 4
Entreprenörskap och företagande
Servicekunskap
Utställningsdesign 1

Hantverk
Inriktning: Florist

Vårt Hantverksprogram är ett perfekt val för dig som gillar att skapa och som har ett intresse för färg, form och
design. Hos oss får du direkt från starten börja med yrkesinriktade kurser. Vi varvar teori och praktik och anlitas

700
200
200
100
100
100

individuella val
+ Träningstillval
Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Träningslära 1*

+ Estet
Dansorientering

300
100
100
100

100
100

ofta för skarpa projekt med verkliga kunder. Som elev får du exempelvis skapa buketter och dekorationer till
mässor och utställningar men även till bröllop och begravning. Butiksvana får du genom vår egen floristbutik
på skolan och genom dina 15 veckors praktik. Utbildningen innehåller utöver rena floristkurser även studier i
utställningsdesign och foto, lite beroende på dina val.
Vår floristutbildning är certifierad av branschen vilket ger dig som elev möjlighet att få ut ett yrkesbevis, som är
första steget mot gesällbrevet.
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Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
**Kurs som kan väljas bort.
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Restaurang och livsmedel

poängplan

Restaurang & livsmedel
gymnasiegemensamt

900

Engelska 5
Engelska 6**
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Svenska 2**
Svenska 3**

100
100
50
100
100
50
50
50
100
100
100

programgemensamt

400

Hygien
100
Livsmedels- och näringskunskap 1
100
Branschkunskap inom restaurang & livsmedel 100
Service och bemötande 1
100

gymnasiearbete

100

inriktning

300

Bageri och konditori

Bageri 1
Konditori 1
Choklad och konfektyr

100
100
100

programfördjupningar
+ Bageri
Entreprenörskap och företagande
Bageri 2
Bageri 3
Konditori 2
Konditori 3
Personlig försäljning 1

Restaurang
och livsmedel
Inriktning: Bageri och konditori

800
100
200
100
200
100
100

individuella val
+ Träningstillval
Idrott och hälsa 1 – specialisering
Idrott och hälsa 2 – specialisering
Träningslära 1*

+ Estet
Dansorientering

300
100
100
100

100
100

Att sätta händerna i en riktigt maffig deg eller lägga sista detaljen på en väldekorerad tårta är bara några av
anledningarna till att välja Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Bageri och konditori. Här finns
alla möjligheter att utveckla ditt intresse för att skapa alla tänkbara bakverk. Vi arbetar alltid från grunden, både
när det gäller kunskap och råvaror, och strävar efter att arbeta med ekologiska råvaror så ofta vi kan. Programmet
är varierande och du kommer att få möjlighet att utveckla dina färdigheter och hitta ditt personliga uttryck.
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Fler valmöjligheter finns. Med reservation för ändringar.
*Utökad kurs.
**Kurs som kan väljas bort.
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Träningsmöjligheter

Träningsmöjligheter

D in

Träning
- för välmående och
bättre studiefokus
Fysisk aktivitet och träning gör din hjärna mer

Genom ett samarbete med Nordic Wellness får

kreativ, fokuserad och anpassningsbar. När du får

dessutom våra elever som läser träningstillvalet

in regelbunden träning i din vardag förbättrar du

Fys och hälsa ett gratis gymkort.

tr äning

-

t vå olik a val möjligheter

Öppen träning

Träningstillval

Öppen träning är för dig som

För dig som vill kombinera

vill träna för att må bra och

studier med träning på din

prestera bättre i skolan, utan

egen nivå. Du tränar två till

att det kopplas till kurser och

tre pass i veckan med idrott‑

betyg. De öppna tränings-

skurser som individuellt val

passen leds av olika lärare

(200-300 p). Vi erbjuder

och du bestämmer själv vilka

träningstillvalet Fys och hälsa.

pass du vill delta på.
+ Fys och hälsa

både ditt välmående, din hälsa och din inlärningsförmåga.

Vad säger forskningen?
Forskningen visar att hjärnan kan utvecklas i en

Fys och hälsa

På Ystad Fria Läroverk går det både elitidrottare

positiv riktning med hjälp av regelbunden puls-

Träningstillvalet Fys och hälsa passar alla,

och de som aldrig har hållit på med träning. Vår

höjande träning. Det finns också studier som visar

oavsett om du tränar för hälsans skull

ambition är att alla ska kunna hitta en träningsform

att fysisk aktivitet under skoldagen har positiva

eller siktar på en karriär som personlig

som passar och att träningen ska bli en naturlig

effekter på minnet, inlärnings- och koncentrations-

tränare eller elitidrottare. Våra kunniga

del i vardagen. Vi uppmuntrar alla att ta vara på

förmågan samt beteende i klassrummet.

instruktörer hjälper dig att lägga upp

möjligheten att träna under skoldagen.

Forskningen understryker dessutom betydelsen av

ett träningsprogram utifrån dina för-

fysisk aktivitet i ung ålder eftersom det har positiva

utsättningar och mål med utrymme för

hälsoeffekter på lång sikt.3

både styrke- och konditionsträning. Du

Vällagad och näringsrik mat hjälper kroppen att
må bra, orka och prestera och vi vill att alla äter

får också en teoretisk grundutbildning

en bra lunch. Som en del i Ystad Fria Läroverks

kring kropp och träning.

koncept gällande studier och träning har vi till
hösten 2022 färdigställt en skolrestaurang där

3

Hansen, Anders. 2016. Hjärnstark – Hur motion och träning stärker din hjärna. Bonnier:

Stockholm. Álvarez-Bueno m.fl. 2017. “Academic Achievement and Physical Activity: A

våra elever äter sin lunch. Varje dag får våra elever

Meta-analysis”, Pediatrics 140: e20171498. Budde, m.fl. 2008. “Acute coordinative exercise

möjlighet att välja mellan tre olika varmrätter och

Harvey, Susan P. m.fl. 2018. “The Effects of Physical Activity on Learning Behaviors in Ele‑

tre olika sallader.

improves attentional performance in adolescents.” Neuroscience Letters 441: 219–223.
mentary School Children: A Randomized Controlled Trial.” Contemporary School Psychology.

Träningen sker i samarbete med Nordic
Wellness som har två anläggningar nära
skolan.

Mura, Gioia m.fl. 2015. “Effects of School-Based Physical Activity Interventions on Cognition
and Academic Achievement: A Systematic Review.” CNS & Neurological Disorder - Drug
Targets 14: 1194-1208.
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Vår nya skola

Vår nya skola

Ystad Fria Läroverk
bygger helt ny skola
Hösten 2024 planerar Ystad Fria Läroverk att
flytta in i helt nybyggda lokaler vid Arenaområdet. Elever som börjar gymnasiet nu till
hösten kan se fram emot att gå både årskurs
2 och 3 på den nya skolan!
– Den nya skolan är specialbyggd för Ystad
Fria Läroverk och ger oss möjlighet att växa.
Det centrala läget nära Stadsbiblioteket och
Ystad Arena har också en naturlig koppling
till vårt koncept ”för studier och träning” som
öppnar nya möjligheter för både elever och
pedagoger, säger Anders Wramnell, rektor.
I den nya skolan kommer klassrummen att ha
textilmattor vilket sänker ljudnivån och skapar

28

en bra arbetsmiljö för elever och personal.
Förutom klassrum och skolbibliotek, kommer
eleverna att ha tillgång till olika typer av
studieytor i de allmänna utrymmena på skolan.
I entréplanet skapas en generös och
välkomnande huvudentré och på framsidan
mot torget planeras det för sittmöjligheter
utomhus.
Ystad Fria Läroverks nya gymnasieskola
kommer att bli en öppen och stolt byggnad
som ska lysa upp och förstärka Arenaområdets identitet och tillföra nya funktioner
som uppmuntrar till rörelseglädje både inne
och ute.
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Traditioner och trivsel

KAMPEN

Traditioner och trivsel
Y

stad Fria Läroverk kännetecknas av ambitiösa studier och träning – och av bra stämning,
roliga traditioner och sammanhållning.

Under skolterminerna har skolan olika traditioner

Julavslutningen firas ofta med en klasskamp och

och trivselaktiviteter utanför schemat då eleverna får

under vårterminen genomförs flera andra

tillfälle att lära känna varandra bättre och ha roligt

traditioner. Dessa traditioner kan bland annat

tillsammans.

vara Fria Ugly Christmas Sweater Day, Fria Dance
Challenge eller Sport-up-day. Påsken är också en

”FRIA-kampen” går som en röd tråd genom de tre

speciell tid på skolan och den sista skoldagen före

gymnasieåren och inleds redan första veckan på

Påsklovet arrangeras den traditionella Påskjakten.

skolan, med olika uppstartsaktiviteter för alla nya
ettor. FRIA-kampen består av olika tävlingar och

Innan sommarlovet och studenten har vi på Ystad

uppdrag som ger poäng till din klass. Poäng-

Fria Läroverk vår årliga brännbollsturnering där

ställningen summeras i årskurs 3 och den vinnande

både elever och personal deltar.

klassen åtnjuter ”VIP-behandling” i samband med
studenten. Det kan till exempel handla om att välja

Våra studenttraditionerna omfattar exempelvis

utspringsordning och att sitta vid honnörsbordet

poängjakt och den traditionella studentlunchen som

under studentlunchen.

innehåller både tal, spex och fest innan det är dags
för studentutspringet. Studenten är en fantastisk

Under hösten engagerar den så kallade ”Fria-

dag när vi, våra elever och deras familjer firar att

utmaningen” alla på skolan och då arrangeras

eleverna kommit i mål och att den ljusnande framtid

Frias Spökbollsturnering. Och under Halloween

nu ligger framför dem!

vet man inte vad som kan hända…
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