
EN ROLIG OCH UTVECKLANDE UTBILDNING!

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig att 
samarbeta och leda människor i alla åldrar och du får 
kunskaper om människors utveckling och behov.
Efter utbildningen är du redo för yrkeslivet och du får 
grundläggande behörighet för studier på högskolan.

PEDAGOGIK OCH KOMMUNIKATION

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram 
som förenar teori med praktiskt arbete. Du har ar-
betsplatsförlagt lärande (APL) varje läsår och studie-
besök i verksamheter som kan bli en framtida arbets-
plats. Du får göra arbeten och projekt tillsammans 
med klasskamrater både i och utanför skolan.

Inriktningen passar dig som är har ett stort intresse 
för människors utveckling och lärande. Du får lära dig 
hur man på ett pedagogiskt sätt kan motivera och en-
gagera barn, ungdomar och vuxna. Inriktningen ger 
dig goda kunskaper om pedagogik, sociologi, psyko-
logi och kommunikation. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE/APL

Under 15 veckor har du arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Här utvecklar du de kunskaper du fått i skolan 
och du får erfarenhet av arbetslivet. Under ditt sista 
år på gymnasiet har du möjlighet att få göra en del av 
din APL på en förskola eller skola utomlands.

EFTER GYMNASIET

Barn- och fritidsprogrammet är ett brett program 
som efter godkänd utbildning ger dig yrkestiteln 
barnskötare. Du ges möjlighet till grundläggande 
högskolebehörighet inom dina 2500 poäng. Du kan 
även vidareutbilda dig på yrkeshögskola eller söka ar-
bete inom flera yrken. 
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600  poäng

Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1  100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  700  poäng

Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
PEDAGOGISKT ARBETE 300  poäng

Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete 200
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 600 poäng

Aktivitetsledarskap/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Kost och hälsa 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Skapande verksamhet 100
Specialpedagogik 1 100

SUMMA  2500  poäng
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