
För dig som vill ha 
ett jobb med människor 
och framtid i fokus.



Barn- och fritidsprogrammet är för dig som vill arbeta med 
människor och vill lära dig hur barn- och ungdomar fungerar 
med fokus på kommunikation och pedagogiskt ledarskap. Efter 
studenten är du färdig barnskötare eller stödassistent och många 
av våra studenter har anställning när de slutar.  

BARN-OCH FRITIDSPROGRAMMET PÅ
MIMERS HUS GYMNASIUM
Barn- och fritidsprogrammet sätter barnen i fokus 
och blicken mot en global hållbar framtid. 

På programmet arbetar vi med ett lustfyllt, 
upplevelse  baserat lärande genom att varva praktik 
med teori. Vi förbereder dig med livskunskap genom 
att ge dig verktyg bestående av fakta, förståelse, 
förtroende och förtrogenhet inom förskola- och 
grundskoleverksamhet.

Vi har mycket bra kommunikation med handledarna 
på  APL-platserna (arbetsplatsförlagt lärande) och har 
kontinuerlig kontakt och gör besök under APL-
tiden. Under de tre åren på programmet kommer du 
att genomföra 20 veckors APL. Gymnasiearbetet 
examineras på arbetsplatsen under de två sista 
veckorna i årskurs tre på. Genom gymnasiearbetet 
visar du för skolan och verksamheten att du är 
anställningsbar. 

Många av våra elever har anställning redan innan 
studenten. Utbildningen ger även en bra grund för 
dig som vill fortsatta studera på högskola.

På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi aktivt med 
hälsa och hållbarhet genom hela programmet. Våra 
specialiseringskurser ger möjlighet att jobba med 
områden du är intresserad av. Bland annat har vi 
kurser i naturguidning, skapande, aktivitetsledarskap 
och idrottsprofil

INRIKTNING
Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete omfattar 
kurser där fokus ligger på hur människor lär, utvecklas 
och socialiseras i samhället utifrån deras förutsättningar 
och behov.  Inriktningen vänder sig till dig som önskar 
att få arbeta som exempelvis barnskötare i förskolan, 
elevassistent i skolan eller som stödassistent. 

Under utbildningen tränar du din förmåga att planera, 
ta ansvar och du kommer att arbeta både enskilt och 
i grupp. Du får kunskaper om barns och ungas 
utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om 
olika pedagigiska verksamheter.

FRAMTID
Efter examen blir du färdig och anställningsbar:

 ■ Barnskötare
 ■ Elevassistent
 ■ Stödassistent

Du får en bra grund för att läsa vidare till sociala och 
pedagogiska yrken så som:

 ■ Förskollärare
 ■ Polis
 ■ Lärare
 ■ Väktare
 ■ Brandman
 ■  Socionom
 ■  Psykolog



Gymnasiegemensamma ämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100 100
Engelska 6 * 100 100
Historia 1a1 50 50
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Matematik 1 100 100
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Svenska 1/Svenska som 
andraspråk 1 100 100

Svenska 2/Svenska som 
andraspråk 2 * 100 100

Summa 800 400 250 150

Programgemensamma 
karaktärsämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Hälsopedagogik 100 100
Kommunikation 100 100
Lärande och utveckling 100 100
Människors miljöer 100 100

Naturkunskap 1a2 50 50

Pedagogiskt ledarskap 100 100
Samhällskunskap 1a2 50 50
Svenska2/ SVA 2 100 100

700 350 250 100
Programfördjupning 600 100 100 400
Inriktning 300 300
Individuellt val 200 100 100
Gymnasiearbete 100 100
Total poängsumma 2700 850 900 750

Inriktning – Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Pedagogiskt arbete 200 200
Socialt arbete 1 100 100
Summa 300 300
Programfördjupningskurser

Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Vardagsolyckor 100 100
Naturguidning 100 100
Skapande verksamhet 100 100
Specialpedagogik 1 100 100
Pedagogiska teorier och 
praktiker 100 100

1. Svenska 3/SVA 3 eller 100 100
2. Etnicitet och kulturmöten 100 100
Summa 700 100 100 500

POÄNGPLAN – 23/24

VILL DU VETA MER? 
Emma Arkland, e-post: emma.arkland@skola.kungalv.se 
Heléne Gjörde Wennerberg, rektor, telefon: 0303-23 84 12, 0730-68 69 03, 
e-post: helene.wennerberg@skola.kungalv.se

* Från och med 2023 gäller nya bestämmelser som ska 
göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå 
grundläggande behörighet till högskolan. De nya 
bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever 
som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

De kurser som krävs för grundläggande behörighet 
kommer att ingå i programstrukturen på samtliga 
yrkesprogram, vilket innebär att yrkesprogrammens 
omfattning utökas. 

För Barn- och fritidsprogrammet innebär bestämmelsen att 
den gymnasiegemensamma delen utökas med 200 poäng 
genom kurserna engelska 6 och svenska 2/svenska som 
andraspråk 2. Total poängsumma blir 2700 poäng istället 
för tidigare 2500 poäng.

Eleverna på yrkesprogram har möjlighet att välja bort 
grundläggande behörighet.

Källa: Skolverket.se



Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta självständigt men också att 
samarbeta i grupp. Du får ta del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du 
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får det stöd du behöver för att lyckas. 
Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majoriteten av våra elever bor där eller i 
någon av våra grannkommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gymnasieskolor, 
med valmöjlighet som ett viktigt ledord. Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 
18 nationella program och tillgång till de resurser en förstklassig utbildning kräver.  
Vi har kompetent personal och rätt material och utrustning för alla program. Inom 
skolans område hittar du också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i mängden. Trygghet och gemen-
skap är ledord vi arbetar med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och stöttad 
utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt som du blir del av en trygg helhet. 
Tillsammans är vi Mimers Hus gymnasium. Tillsammans bygger vi vår framtid.
Välkommen till oss!

En skola där alla ska lyckas


