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• Efter studenten kan du arbeta som barnskötare, 
elevassistent, badvärd eller fritidsassistent. På BF är 
det lätt att välja till de kurser som ger dig högskole-
behörighet, om du till exempel vill söka till polishög-
skolan. 
 
• Praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) har 
alla elever på BF. Sammanlagt blir det 15 mycket 
lärorika veckor fördelat på tre år. Det finns möjlig-
het att göra sin praktik utomlands. 
 
• Gemensamma uppstartsdagar i början på termi-
nen gör att vi lär känna varandra redan från första 
början.

• 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 
sammanhang.

• Gemenskapen på skolan och den fina skolmiljön, 
med bland annat elevcafé, ökar trivseln.

Kort sagt...

 
Gymnasiegemensamma ämnen
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
eller
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk 2 100

Inriktningar: 
Pedagogiskt arbete 300p 
Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete 200 

Fritid och hälsa 300 p 
Fritids- och friskvårdsverks. 200
Fritids- och idrottskunskap 100
  
Programfördjupning 600
Naturkunskap 2/Naturguidning 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära 
dig att bli en pedagogisk ledare som kan 
stödja och inspirera andra människor. Du 
arbetar med din personliga utveckling och 
löser uppgifter både enskilt och i grupp.

Genom att varva teori och praktik vill vi skapa goda 
förutsättningar för eleverna att få en helhetssyn i 
utbildningen. 

Vi erbjuder två inriktningar. Inriktningen Pedagog
iskt arbete ger dig en bra grund för både arbete direkt 
efter gymnasiet och fortsatta studier på högskolan till 
exempelvis polis eller lärare. Yrkesutgångar är t.ex 
barnskötare och elevassistent. Den andra inriktningen 
är Fritid och hälsa och där ligger fokus på friskvård, 
kultur, fritids- och idrottsföreningar samt gym och 
turism.

Yrkesutgångar är bland annat personal inom idrotts- 
och fritids anläggningar. Du kan också läsa vidare till 
fysioterapeut, polis och socionom. 
   Barn- och fritidsprogrammet är kopplat till Inne-
bandygymnasiet/NIU (nationell idrottsutbildning). 

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 
SÄTTER MÄNNISKAN I FOKUS

På BF har man möjlig-
het att välja kurser 
efter sitt eget intresse. 
Det tycker jag är 
superbra.

Lina Gunnarsson

 
Badvärd - ett livsviktigt yrke
Något för dig?
Som badvärd får du ett yrke som ger dig mycket 
goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet. 

Vad gör en badvärd?
En badvärd jobbar oftast i en simhall, som 
simlärare eller poollivräddare. Du kan undervisa 
både skolklasser och vuxengrupper, bemanna 
simhallens reception och övervaka märkestagning. 
Du kan också jobba som sjölivräddare efter 
påbyggnadsutbildning. 

Vad krävs för att bli badvärd?
För att påbörja kurserna till badvärd måste du vara 
simkunnig och kunna intyga att du klarat av märket 
Guldbojen. Intyget får inte vara äldre än 24 månader. 
Kurserna genomförs i samarbete med SLS, Svenska 
livräddningssällskapet, och innehåller både teori 
och praktik i en simhall. Du lär dig också hjärt-
lungräddning.”


