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NYFIKEN PÅ 
LEDARSKAP?

DET ÄR I MÖTET MED 
MÄNNISKOR VI 

UTVECKLAS



Vill du hjälpa barn och unga att få en bra start i 
livet och bidra till att de utvecklas och växer 

som personer?

Vill du utvecklas som ledare?

Då är Barn- och fritidsprogrammet ett 
program för dig!



En rolig och utvecklande 
utbildning
• Du får utveckla din förmåga att leda andra och 

växa i din egen ledarroll. 
• Här får du lära dig att samarbeta och leda 

människor i alla åldrar. 
• Du lär dig om människors lärande och växande, 

om hälsa, samarbete och kommunikation. 
• På programmet betonas pedagogik, etik, 

demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter.



Arbetssätt

• På programmet använder vi olika pedagogiska 
metoder både i undervisning och vid examination.

• Exempelvis grupparbete, tematiskt arbete, muntliga 
redovisningar, skriftliga uppgifter, praktiska 
ledarskapsuppgifter.



Praktiska ledarskapsuppgifter



Praktiska ledarskapsuppgifter



Efter gymnasiet

• Du får en yrkestitel.
• Programmet ger möjlighet till jobb som till exempel 

barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete 
med stöd och service inom funktionshinderområdet.

• Efter gymnasiet är du behörig till yrkeshögskolan men 
du kan också börja jobba direkt.

• Du får även, via det individuella valet, behörighet för 
studier på högskolan.



Lär dig från praktik i arbetslivet

• Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som 
förenar teori med praktiskt arbete. 

• Du har arbetsplatsförlagt lärande (apl) varje läsår, totalt 15 
veckor.

• Under apl är du inne på skolan måndag och fredag varje 
vecka.



Inriktning Pedagogiskt och socialt 
arbete
• För dig som tycker om att leda och hjälpa andra, är social 

och har ett stort intresse för människors utveckling och 
lärande.

• Du har lätt för att samarbeta och att anpassa dig efter 
olika situationer och olika människors behov. 

• Du får lära dig hur man på ett pedagogiskt sätt kan 
motivera och engagera barn, ungdomar och vuxna. 

• Inriktningen ger dig goda kunskaper om ledarskap, 
pedagogik, sociologi, psykologi, hälsa och 
kommunikation.



Två vanliga dagar på
BF

En skoldag består av både
BF-kurser och
gymnasiegemensamma
kurser (svenska, engelska, 
matte, historia, idrott o.s.v.)



En annan 
vanlig dag



”Hallå där!

Vill du spendera 3 år på gymnasiet 
innehållande utbildning av kvalitet? Då 
rekommenderar jag starkt Barn- och 
fritidsprogrammet. En bred utbildning 
som ger dig rätt verktyg för en spännande 
framtid.

Jag valde i 9:an att söka till detta
yrkesprogram då jag med säkerhet 
kommer jobba med människor i mitt 
fortsatta yrkesliv. Jag var även väl 
medveten kring att jag genom val kunde 
göra utbildningen högskoleförberedande.

Känner du dig sugen på en praktisk 
utbildning, med drivna lärare samt med 
potential för en god arbetsmarknad är 
detta utbildningen för dig!”

Lisa Bäfver



”Jag upplevde min tid på Barn- och 
fritidsprogrammet som mycket 
givande. Vi läste många intressanta 
ämnen och många utav dessa 
gagnade min personliga utveckling. 
Vi tog bland annat upp sådant som 
konflikthantering, krishantering av 
olika slag, hur man på bästa sätt 
leder en grupp samt utvecklingsfaser 
för både barn och ungdomar. I 
många av våra ämnen jobbade vi 
praktiskt. Exempelvis fick vi många 
tillfällen att pröva vår förmåga att 
leda en grupp, vilket var väldigt 
lärorikt. I totalt 15 veckor hade vi apl.
Just nu studerar jag till F-3 lärare på 
Jönköping University. Jag har Barn-
och fritidsprogrammet att tacka för 
all erfarenhet jag har med mig i 
bagaget.”
Terese Widesjö



”Det var mycket bra undervisning med 
stor variation där man t.ex. fick ha 
diskussioner i små och stora grupper, 
fick gå på studiebesök till olika 
pedagogiska verksamheter som ex. 
Waldorf. 

Sedan hade man praktik i stor del utav 
utbildningen vilket gjorde att man lärde 
sig mer, tiden gick fortare och det blev 
aldrig långtråkigt. 

Känner verkligen att jag gjorde rätt val, 
fick också jobb på Fritids direkt efter 
utbildningen.”

Daniel Abrahamsson



Kontaktuppgifter

Cecilia Svensson,  
cecilia.svensson@stenungsund.se

Jessica Crogård,  
jessica.crogard@stenungsund.se

Anna Waldt,  
anna.waldt@stenungsund.se
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