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BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma ämnen 700 p
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Naturkunskap 1a2
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

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

Gymnasiegemensamma
ämnen
600 p

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

+

Inriktning PEDAGOGISKT & SOCIALT ARBETE 300 p
200 p
100 p

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Programfördjupning 600 p
Kurser för högskolebehörighet erbjuds.

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

+
Programgemensamma
ämnen
700 p

Inriktning
300p

+
Programfördjupning
600 p

+
Individuellt val
200 p

+
Gymnasiearbete
100 p

= 2500 p
Alla yrkesprogram ger behörighet att söka vidare till högskola

Kontaktperson: Rebecka Edvinsson		
0532-172 32 / 070-417 95 94		
rebecka.edvinsson@amal.se

Barn- & fritidsprogrammet
Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i
varierande åldrar? Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och
högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av minst
15 praktikveckor/arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med
arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier
komma in på arbetsmarknaden.
Vi erbjuder inriktningen: Pedagogiskt & socialt arbete
Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur
du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och
service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare,
elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom
funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.
Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och
kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga
att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans
och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.
På programmet läggs stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar
och mänskliga rättigheter. Du har möjlighet att lägga till ytterligare en kurs i
svenska och engelska så din utbildning ger grundläggande behörighet du
behöver för att läsa vidare på universitet eller högskola.
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och
kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger
dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.
Barn- och fritidsprogrammet kan även erbjuda praktik utomlands.
Du kan också välja att gå Barn- & fritidsprogrammet som lärlingsutbildning. Du
kommer att ha dina yrkeskurser ute på en arbetsplats under läsåret i stället för i
skolan. En lärare kommer att vara ansvarig och ha en nära kontakt med dig och
din handledare. Sammanlagt kommer du att tillbringa lite mer än hälften av
skoltiden på en eller två arbetsplatser.
Övriga kurser, som inte är yrkeskurser, kommer du att läsa i skolan. Det kommer
att innebära att du vissa dagar är ute på en arbetsplats och andra dagar är du i
skolan med klassen.
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