
BARN- & FRITIDSPROGRAMMET

hälsa
ledarskap
utveckling

Visste du att om du läser kursen Matematik 2 som individuellt 

val kan du efter programmet till exempel utbilda dig till socionom.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

ORD SOM INSPIRERAR DIG? 
Om du vet att det är både dina egna och 

andra människors framsteg du vill jobba 

med så är Barn- & fritidsprogrammet rätt 

för dig. Vår utbildning ger dig en bred

grund med många möjligheter.



VILL DU ARBETA
MED BARN, UNG- 

DOMAR & VUXNA?
Barn- & fritidsprogrammet ger dig en bra 

grund så att du i framtiden, på ett mer pro-

fessionellt sätt, kan möta och arbeta med 

människor inom olika områden. Vill du till 

exempel jobba som  fritidspedgog, polis

eller personlig tränare är det här 

programmet för dig.

På Barn- & fritidsprogrammet växlar vi mel-

lan praktiska och teoretiska kurser och varje 

år får du komma ut i olika verksamheter och 

testa det du lärt dig. Det finns även möjlighet 

att göra en del av sin praktik i Sydafrika.

Andra exempel på yrken där Barn- och 

fritidsprogrammet passar bra är som barn-

skötare, brandman, elevassistent, lärare, 

förskollärare, massör, väktare, studie- & 

yrkesvägledare och bad- och

sporthallspersonal.  På Gutegymnasiet 

bjuds du på frukost varje morgon och vi 

arrangerar friskvårdspass varje vecka.

FÖRSTA ÅRET
Första året ligger fokus på den allmänna 

kunskapen inom barn och fritid. Vi arbetar 

med människors miljöer, lärande och ut-

veckling samt hur vi bäst kommunicerar och 

blir en pedagogisk ledare. Kurserna innebär 

mycket praktiskt arbete och du kommer att 

lära känna dig själv, förstå din roll och förstå 

hur grupper och gruppdynamik fungerar. 

Du har 2 veckors APL (arbetsplatsförlagt 

lärande) under första året. 

ANDRA ÅRET
Till år två har du valt inriktningen Fritid & 

hälsa eller Pedagogiskt arbete. På inrikt-

ningen Fritid & hälsa läser du kurser inom 

t.ex. träningslära och aktivitetsledarskap. 

Den pedagogiska inriktningen erbjuder kur-

ser inom t.ex. specialpedagogik och barns 

lärande och växande. Under det andra året 

har du 5 veckors APL, där du har möjlighet 

att utvecklas och knyta kontakter. 

TREDJE ÅRET
Det sista året fokuserar du djupare på din 

inriktning för att på bästa sätt förbereda dig 

inför fortsatta studier eller arbete. Du gör 

ditt gymnasiearbete och har ytterligare 

10 veckors APL. 

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 P

Engelska 5, 100 p

Historia 1a1, 50 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1a, 100 p

Naturkunskap 1a1, 50 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 700 P

Hälsopedagogik, 100 p

Naturkunskap 1a2, 50 p

Kommunikation, 100 p

Lärande & utveckling, 100 p

Människors miljöer, 100 p

Pedagogiskt ledarskap, 100 p

Samhällskunskap 1a2, 50 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 2, 100 p

INRIKTNINGAR 300 P

FRITID & HÄLSA

Fritids- & friskvårdsverk- 

samheter, 200 p

Fritids- & idrottskunskap,  

100 p

PEDAGOGISKT ARBETE

Barns lärande och växande, 

100 p

Pedagogiskt arbete, 200 p 

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

600 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!


