BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET
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Yrkesprogram

Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

K

Barn- och fritidsprogrammet är ett perfekt program för dig som är nyfiken på hur vi människor
fungerar – vilka olika behov vi har och hur vi lär oss saker på bästa sätt.
På programmet får du öva dig i att planera, organisera, instruera och leda. Du lär dig möta och
förstå andra människor, samtidigt som du blir tryggare i dig själv. Hela 17 veckors praktik ingår.
Välj mellan två olika inriktningar:

VILL DU LÄSA VIDARE?

INRIKTNING: FRITID OCH HÄLSA

Du kanske vill studera vidare till lärare, förskollärare,
socionom, psykolog, hälsopedagog,
polis, sjukgymnast, idrottslärare eller brandman?
Om du gör vissa kursval får du behörighet att läsa vidare
på högskola, universitet och yrkeshögskola. Prata med
en studie- och yrkesvägledare, så får du veta mer.

Inriktningen passar dig som är intresserad av träning, kost och hälsa. Hur ska jag få deltagarna på ett
träningspass att känna sig välkomna och sedda? Hur
kan jag hjälpa någon att förbättra sin hälsa? Det här är
exempel på frågor som du kommer att arbeta med under
utbildningen.

INRIKTINING: PEDAGOGISKT ARBETE
Vill du arbeta med barn och unga? Då är detta inriktningen för dig. Du får möta barn och unga i olika åldrar
och du lär dig att leda och planera olika aktiviteter. Det
kan till exempel handla om att måla tillsammans med
förskolebarn eller inspirera skolelever att hitta på egna
lekar på rasterna.

VAD KAN DU JOBBA SOM?
 Personlig tränare
 Massör
 Fystränare

 Barnskötare
 Elevassistent

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

700 P

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

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 P

GYMNASIEARBETE

100 P

YRKESUTGÅNG

600 P

PERSONLIG TRÄNARE
Aktivitetsledarskap - gruppträning core
Aktivitetsledarskap - gruppträning valfri
Massage 1
Träningslära 1
Träningslära 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

BARNSKÖTARE, ELEVASSISTENT
Aktivitetsledarskap
Massage 1
Pedagogiska teorier och praktiker
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

INRIKTNING

300 P

FRITID OCH HÄLSA
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap

200 p
100 p

PEDAGOGISKT ARBETE
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete

100p
200p
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