Barn- och fritidsprogrammet är för dig som
vill arbeta med människor och vill lära dig
hur ungdomar och barn tänker och fungerar
med fokus på kommunikation och pedagogiskt ledarskap.
Genom programmet utvecklar vi trygghet, kreativitet,
empatisk- och social kompetens samt en härlig gemenskap. Efter studenten är du en färdig barnskötare och
elevassistent och många har anställning i samband med
studenten. Utbildningen är en bra grund för att läsa
vidare till pedagogiska och sociala yrken.
På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi med ett lustfyllt upplevelsebaserat 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 en mycket bra kommunikation med handledarna
på elevernas APL-plats (arbetsplatsförlagd lärande) och
har kontinuerlig kontakt och besök under APL-tiden.
Under de tre åren på programmet görs 20 veckors
APL och gymnasiearbetet examineras under de två sista
veckorna i årskurs tre på arbetsplatsen. Genom gymnasiearbetet visar du för skolan och verksamheten att du
är anställningsbar. Många av våra elever har anställning
redan innan studenten eftersom vi har ett bra och nära
samarbete med yrkeslivet. Utbildningen ger även en bra
grund för dig som vill fortsatta studera på högskola.

Vi på barn- och fritid jobbar aktivt med hälsa och
hållbarhet genom hela programmet. Vi har även specialiseringskurser som ger dig möjlighet att jobba med
områden du är intresserad av. Bland annat har vi kurser
i teckenspråk, naturguidning, skapande, aktivitetsledarskap, idrottsprofil m.m.
Inriktningen pedagogik omfattar kurser där fokus ligger
på människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället
utifrån deras förutsättningar och behov. Inriktningen
pedagogiskt arbete vänder sig till dig som önskar att
få arbeta som exempelvis barnskötare i förskolan eller
elevassistent i skolan, det är yrken där man ofta arbetar
tillsammans med andra i ett arbetslag. Under utbildningen får du träna din förmåga att planera och ta ansvar och arbeta både enskilt och i grupp. Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och
rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.
Efter examen är du färdig och anställningsbar barnskötare eller elevassistent.Bra grund för att läsa vidare till
sociala och pedagogiska yrken så som
• Polis
• Väktare
• Brandman
• Förskolelärare
• Lärare
• Socionom
• Psykolog

Vill du veta mer?
Eva Andersson
0303-23 82 70, eva.andersson@skola.kungalv.se
Ulf Granqvist, Biträdande rektor
0303-23 84 11, 0702-66 06 12, ulf.granqvist@skola.kungalv.se
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Barn- och fritidsprogrammet
Poängplan - 21/22
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/SVA 1
Programgemen. karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Naturkunskap 1a2
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska2/ SVA 2
Programfördjupning
Individuellt val
Gymnasiearbete
Total poängsumma

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100
600
Poäng
100
100
100
100
50
100
50
100
700
600
200
100
2500

Åk 1
100
50
100

Åk 2

Åk 3

50
50

Inriktning - Pedagogiskt och socialt arbete
Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Inriktningskurser
200
200
Pedagogiskt arbete
100
100
Socialt arbete 1
300
300

50
50
50
100
400
Åk 1

150
Åk 2
100

50
Åk 3

100
100
100

Programfördjupning
Fördjupningskurser
Kost och hälsa
Naturguidning
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1
Pedagogiska teorier och praktiker

1. Svenska 3/SVA 3 eller
2. Etnicitet och kulturmöten
50

Poäng
100
100
100
100
100
100
100
700

Åk 1 Åk 2 Åk 3
100
100
100
100
100
100
100
100 100 500

100
50
350
100

100
250
100
100

850

900

- Du kommer att få 16 veckors praktik (APL)
- Arbetsplatsförlagd lärande (APL) fördelas på följande sätt:
Åk1 - 4 veckor, Åk2 - 6 veckor, Åk3 - 6 veckor
- Efter examen blir du
• Färdig och anställningsbar barnskötare
• Färdig och anställningsbar elevassistent
Bra grund för att läsa vidare till sociala och pedagogiska yrken
så som:
• Polis
• Väktare
• Brandman
• Förskolelärare
• Lärare
• Socionom
• Psykolog

100
400
100
100
750

Krav för grundläggande behörighet 600p
Poäng
Kurser
300
Svenska 1,2,3
200
Engelska 5,6
100
Matematik 1
600

Åk 1 Åk 2 Åk 3
100 100 100
100 100
100
300 200 100

