
BF Det här är programmet för dig som vill leda, stödja och motivera 
andra människor inom exempelvis förskola, skola, social omsorg och 
fritids- och friskvårdsverksamheter. Här får du lära dig varför  vi 
känner, tänker och beter oss som vi gör. 

Barn- och fritid lärlingsutbildning

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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 1/ Sv som andraspråk 100 p

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

INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE 
Barns lärande och växande                100 p 
Pedagogiskt arbete                 200 p 

Programfördjupning pedagogiskt arbete 
Aktivitetsledarskap eller Matematik 2a 100 p 
Kost och hälsa   100 p 
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p 
Skapande verksamhet  100 p 
Specialpedagogik 1   100 p 
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 eller 
Etnicitet och kulturmöte.  100 p

INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA 
Fritids- & friskvårdsverksamhet  200 p 
Fritids- & idrottskunskap  100 p

Programfördjupning fritid och hälsa 
Aktivitetsledarskap eller matematik 2a 100 p 
Bad- & friskvårdsanläggningar  100 p 
Idrott & hälsa 2   100 p 
Svenska 3/svenska som andraspråk eller  
massage 1   100 p 
Träningslära 1 
Träningslära 2 eller kost & hälsa  100 p

INRIKTNING SOCIALT ARBETE 
Socialt arbete   200 p 
Sociologi     100 p 

Programfördjupning socialt arbete 
Aktivitetsledarskap eller Matematik 2a 100 p 
Kost & hälsa   100 p 
Skapande verksamhet  100 p 
Specialpedagogik 1   100 p 
Specialpedagogik 2   100 p 
Svenska 3/ svenska som andraspråk 3 eller 
etnicitet & kulturmöten  100 p

YRKESUTBILDNING I LÄRLINGSFORM
Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning där du får du möjlighet 
att växa och få större förståelse för både dig själv, andra och samhället runt 
omkring dig. Eftersom möten med andra människor är grunden i många 
yrken tränar vi mycket på samarbete och kommunikation. Lärlingsformen 
innebär att du läser gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra 
elever i en lärlingsklass och genomför karaktärsämnen ute på en eller flera 
arbetsplatser. Minst halva utbildningstiden måste vara förlagd ute på en arbets-
plats. Se informationsblad om lärlingsutbildning

VÅRA INRIKTNINGAR

PEDAGOGISKT ARBETE
Här får du kunskap om hur människor lär sig och utvecklas. Du får träna 
på att leda, lära ut, stödja och ge omsorg åt barn i olika utvecklingsstadier. 
Efter inriktningen får du yrkesutgången barnskötare eller elevassistent.

FRITID OCH HÄLSA
Här lär du dig om fritids- och friskvårdsverksamheter, hälsa och 
hälsofrämjande arbete. Inriktningen kan leda till arbete på idrotts- och 
fritidsanläggningar, exempelvis som bad- eller sporthallspersonal.

SOCIALT ARBETE
Läser du inriktningen socialt arbete får du kunskap och förståelse för 
människors levnadsvillkor och hur du bemöter personer med funktionsned-
sättning eller sociala svårigheter. Efter inriktningen kan du arbeta som 
personlig assistent eller med stöd och service.

NÄR DU HAR PLUGGAT KLART
Programmet är en bra grund för dig som vill arbeta med människor. Du får 
teoretiska och praktiska kunskaper om bemötande och hur du hanterar olika 
situationer. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta inom 
förskola, skola, fritidsverksamhet eller social omsorg.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Väljer du Barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att läsa de kurser 
som ger allmän behörighet till högskolan. Inriktningarna är skräddarsydda 
så att du som exempelvis vill läsa vidare till förskollärare, fritidspedagog 
eller fritidsledare kan läsa kompletterande kurser inom programmets ram 
som ger behörighet till dessa högskolestudier.

Hör av dig till oss med frågor och funderingar eller om du vill komma på besök!  
barnofritidsprogrammet@mark.se


