Barn och fritid
Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande
yrkesutbildning där det ges möjlighet att läsa kurser som förbereder
dig för yrkeslivet som barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare. Du kan välja mellan många yrken om du vill arbeta med
människor, ledarskap och pedagogik. Barn- och fritidsprogrammet
ger dig en god grund för ditt framtida yrkesliv och du blir anställningsbar direkt efter gymnasiet.
På Barn- och fritidsprogrammet kommer du att arbeta med entreprenöriellt lärande i sociala företag vilket innebär att de teoretiska
kurserna knyts till ett praktiskt arbetssätt i samarbete med verksamheter utanför skolan. Att arbeta med sociala företag innebär att
du blir mer ansvarstagande, utvecklar ditt ledarskap, utvecklas som
person samt blir mer rustad inför arbetslivet. Vi ger dig möjlighet
till att komma ut i arbetslivet och testa dina teoretiska kunskaper i
verkligheten.
Förutom sociala företag erbjuder vi även fem veckors praktik (APL)
under varje årskurs. Under APL får du möjlighet till att arbeta med
människor och utveckla ditt ledarskap utifrån inriktningen pedagogiskt arbete samt skapa goda kontakter med arbetslivet. Både de
arbetslivserfarenheter som du får under din APL och arbetet med
sociala företag gynnar dig då du vill ha en anställning efter utbildningen. Inom programmet får du också möjlighet att läsa kurser som
ger dig behörighet till högskolestudier.
Du kan kombinera med:
Elitfotbollsgymnasium
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

BF

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600p
Engelska 5			100
Historia 1a1			

50

Idrott och hälsa 1			

100

Matematik 1a			

100

Naturkunskap 1a1		

50

Religionskunskap 1		

50

Samhällskunskap 1a1		

50

Svenska 1			100
PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 700p
Hälsopedagogik			100
Naturkunskap 1a2		

50

Kommunikation 			

100

Lärande och utveckling		

100

Människors miljöer		

100

Pedagogiskt ledarskap		

100

Samhällskunskap 1a2		

50

Svenska 2			

100

INRIKTNINGAR
300p
Pedagogiskt arbete		
		
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
600p

300

Aktivitetsledarskap		

100

Entreprenörskap			100
Sociologi			100

Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för yrkesprogram
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*En av kurserna väljs och ingår i programfördjupningen. Matematik 2a är
obligatorisk för att få särskild högskolebehörighet
**För att få grundläggande högskolebehörighet väljer du Svenska 3 och
Engelska 6 som i-val

Idrott och hälsa			

100

Specialpedagogik 1		

100

Matematik 2a/Naturguidning 1*

100

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val**			

200

GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiearbete			100

