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I undervisningen används olika arbetssätt som bygger på 
eget ansvarstagande. Var beredd på att vistas utomhus samt 
att lägga ner mycket arbete på dina studier för att nå goda 
resultat. För att klara utbildningen krävs ett stort intresse för 
människor, ett gott uppträdande och en förmåga att ta hän-
syn till andra människor och deras behov.  

APL, arbetsplatsförlagd utbildning ingår som en del i 
flera programgemensamma ämnen. Där ges möjlighet att  
omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Vi på 
Barn- och fritidsprogrammet har god tillgång till  
praktikplatser. 

På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi mycket med 
utåtriktad verksamhet. Vi arrangerar och leder  
aktiviteter för olika verksamheter. Det kan vara exempelvis 
förskola, grundskola, fritidshem, särskola och daglig  
verksamhet för funktionsnedsatta. Dessa aktiviteter är  
uppskattade av både våra elever och de barn och unga som 
får delta i aktiviteterna. 

Går du på Barn- och fritidsprogrammet ges du goda  
möjligheter att utveckla och träna ditt ledarskap i olika  
miljöer.

Framtid
Efter avslutad gymnasieutbildning finns det möjlig-
heter att få jobb som barnskötare, elev-assistent eller 
personlig assistent samt arbete inom gruppboenden, 
bad och gymverksamhet. Om du väljer att fortsätta 
studera efter programmet har du goda möjligheter till 
jobb med människor i olika åldersgrupper. Du kan t ex 
läsa vidare till: 

• förskollärare
• lärare
• fritidspedagog
• polis
• socionom
• behandlingsassistent
• psykolog

Barn- och fritidsprogrammet ger en bred utbildning för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. 
Du får efter avklarad utbildning en yrkesexamen som barnskötare och elevassistent. Du kan själv  
avgöra om din utbildning ska leda direkt till universitetsstudier eller vara mer inriktad på  
yrkeskunskaper. 

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Nils Söderström
 nils.soderstrom@lindesberg.se 

 

Växel: 0581-810 00
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Gymnasiegemensamma  
kurser
Engelska 5  100 p 
Engelska 6* 100 p 
Historia 1a:1  50 p 
Idrott och hälsa 1  100 p 
Matematik 1  100 p 
Naturkunskap 1a:1  50 p 
Religionskunskap 1  50 p 
Samhällskunskap 1a:1  50 p 
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1 100 p  
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3* 100 p 
 
*Högskolespåret. Kan väljas bort alternativt 
  läsas som individuellt val och programfördjupning.  
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Barn- och fritidsprogrammet

Programfördjupning
Pedagogiskt och socialt arbete

Grundläggande vård och omsorg  100 p
Naturguidning 1 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Skapande verksamhet 100 p

Fördjupning beroende av val (200 p)
Specialpedagogik 2 100 p
Engelska 6 100 p
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3 100 p
Ungdomskulturer 100 p

Inom fördjupningskurserna kan utbudet av kurser  
förändras.

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår 
programfördjupning i ämnet specialidrott med 200 p.

Idrottscollege 
Barn- och fritidsprogrammet går att kombinera med 
studier på idrottscollege för satsningar på din idrott. 
För antagning till idrottscollege se separata  
informationsblad för respektive idrott. 

Om du vill läsa Barn- och fritidsprogrammet i kombina-
tion med idrottscollege och samtidigt läsa in högskole-
behörigheten så finns färdiga upplägg att välja mellan.

Programgemensamma  
kurser
Hälsopedagogik  100 p 
Naturkunskap 1a:2  50 p
Kommunikation  100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer  100 p 
Pedagogiskt ledarskap  100 p
Samhällskunskap 1:a2  50 p 
Svenska 2 el. Svenska som andraspråk 2  100 p

Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val  200 p

Inriktning
Pedagogiskt och socialt arbete

Socialt arbete 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p
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