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• Du får läsa många innehållsrika kurser som utveck-
lar dig som människa. Du lär dig mycket om dig själv 
och vem du är i både personliga och sociala samman-
hang.

• Du får grundläggande behörighet till högskola/
universitet. Det går att välja bort de kurser som ger 
grundläggande behörighet för den som önskar.

• Praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) har 
alla elever på BF. Sammanlagt blir det 15 mycket 
lärorika veckor fördelat på tre år. Det finns möjlighet 
att göra sin praktik utomlands.
 
• Efter studenten kan du arbeta som simlärare, barn-
skötare eller elevassistent.

• Vi har uppstartsdagar i början av terminen med 
fokus på samarbete som gör att vi lär känna varandra. 

Kort sagt...

 
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50

Inriktningar: 
Pedagogiskt och socialt arbete  
Socialt arbete 100
Pedagogiskt arbete 200 

Fritid och hälsa  
Fritids- och friskvårdsverks. 200
Fritids- och idrottskunskap 100
  
Programfördjupning 600
Naturkunskap 2/ 
Etnicitet och kulturmöten 100
Naturguidning/ 
Specialpedagogik 100
Aktivitetsledarskap 100
Skapande verksamhet 100
Programfördjupningskurser 200

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Barn och fritidsprogrammet passar dig som 
vill arbeta med människor – att möta, leda 
och inspirera i deras utveckling. 

Teori och praktik varvas under utbildningen, vilket 
ger en helhetssyn inom olika yrkesområden. I årskurs 
tre har eleverna möjlighet att göra sin praktik utom-
lands på Malta. 

Vi erbjuder två inriktningar:
Pedagogisk/social inriktning ger en god inblick i 

olika pedagogiska och sociala verksamheter, till exem-
pel inom förskola, skola och olika sociala omsorger för 
människor i behov av särskilt stöd. Man kan jobba som 
barnskötare, stödpedagog och elevassistent. För att 
få behörighet till universitet eller högskola finns det 
möjlighet att lägga till kurser för att studera till lärare, 
polis och socionom.

Fritid och hälsa är för dem som är intresserade av 
hälsa – att hjälpa människor att må bra och coacha 
till ett friskare och hälsosammare liv. Man kan jobba 
inom fritids- och föreningsliv, fritidsverksamheter, 
och som simlärare.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 
SÄTTER MÄNNISKAN I FOKUS

Jag är jättenöjd att jag 
valde BF, här blandas 
teori och praktik,  
så att man även får  
lära sig utanför  
klassrummet.

Amanda Carlsson

Fritid- och hälsa samarbetar med Svenska 
Livräddningssällskapet (SLS). Efter genomförd 
utbildning är eleverna certifierade simlärare.

Inriktningen ger också möjlighet till fortsatta 
studier genom att välja kurser som krävs för att 
utbilda sig till fysioterapeut (sjukgymnast) idrotts-
lärare och fritidsledare.

Denna inriktning är också kopplad till våra 
idrottsprofiler. 
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