
PEDAGOGISKT ARBETE

Barn- och  
fritidsprogrammet

ETT KOMMUNIKATIVT YRKE 
På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig 
att se och ta tillvara på varje människas speciella 
förutsättningar till lärande. För att kunna möta, 
leda och stödja krävs stor förståelse för hur man 
skapar kontakt med människor. Därför lägger vi 
stor vikt på olika sätt att kommunicera beroende 
på vem vi möter och även vilken livssituation den 
vi möter befinner sig i. Vi fördjupar oss i kunska-
pen om samarbeten av olika slag, hur grupper 
fungerar och hur du leder dem.

PEDAGOGISK INRIKTNING
Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig kunskap 
om hur barn och unga utvecklas, lär sig, vad de har 
för behov och vad de har för rättigheter. Du får lära 
dig hur man bemöter och arbetar med barn i olika 
åldrar samt om olika pedagogiska verksamheter. 
Du kommer också få lära dig om behov av särskilt 
stöd, specialpedagogik, samt om olika funktions-
nedsättningar. Du har möjlighet att vidareutbilda 
dig till förskollärare, fritidspedagog eller lärare. 

FÖRDELAR MED ATT VARA LÄRLING
Att läsa som lärling är det bästa sättet att få ta 
del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste 
tekniken. Inte minst får du erfarenheter att lägga 
till i ditt CV och möjligheterna till sommarjobb 
och anställning ökar. Du har dessutom möjlighet 
till lärlingsanställning och kan söka en extra 
lärlingsersättning på CSN. Du har också möjlighet 
att läsa in allmän högskolebehörighet.

HUR GÅR DET TILL?
När du går lärlingsutbildning går du i en lärlings-
klass med elever från alla yrkesprogram. Minst 
halva tiden av de tre åren är du på en arbets-
plats. Du får en yrkesexamen och möjlighet till 
allmän högskolebehörighet och du får förhöjt 
CSN med 1000 kr/månad för att täcka mat och 
eventuella reseutgifter. 

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?
För att lyckas bra på en arbetsplats krävs att du är 
motiverad och intresserad av yrket. Det är extra 
viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och 
vara nyfiken, kommunikativ, vara bekväm med 
vuxna och sköta dina studier. Du behöver också 
vara beredd att göra hela arbets dagar eftersom du 
följer arbetsplatsens tider.

KRAV PÅ APL-PLATSEN
Vi ställer även krav på arbetsplatsen. Det ska 
finnas en lämplig handledare som gått handleda-
rutbildning. Arbetsmiljön ska vara godtagbar och 
följa skolans värdegrund och arbetsmomenten ska 
vara kopplade till skolans kurser. 

Vill du arbeta med barn och är intresserad av ungas utveckling och lärande? Den 
här inriktningen utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera och organisera 
olika aktiviteter.

LÄRLING



Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
Lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se

* Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
** Svenska, matematik, engelska, idrott
*** Religion, naturkunskap, samhällskunskap, historia, idrott
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