
programmet

HT 2020
VT 2021

Totalt antal poäng=2500

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet ska visa att du är 
förberedd för ditt yrkesområde. Du 
måste ha ett godkänt gymnasiearbete 
för att få ut din examen. 

Yrkesutgång: 
Barnskötare

Emilia Persson 
Barn och fritidsprogrammet åk 3

Yrkesprogram
Barn och fritids

Gymnasial lärlingsutbildning!
BF är bredare än du tror! Det passar dig som är intres-
serad av pedagogik och vill arbeta med människor. 
Du lär dig att möta, assistera och stödja barn i deras 
utveckling. 

Lärling är en utbildningsväg för dig som vill uppleva 
arbetslivet redan på gymnasiet. Du gör minst halva 
utbildningen ute på en förskola. De dagar du är i sko-
lan läser du tillsammans med andra yrkeselever och 
har yrkesteori. 

Lärlingsutbildningen ger dig massor av arbetslivser-
farenhet! Med stöd av yrkeslärare och handledare på 
arbetsplatsen får du möjlighet att lära dig ett yrke. 

Lärlingsutbildningen ger dig en yrkesutbildning 
och lärlingsexamen som gör dig anställningsbar.  

I Ånge kommun är det brist på förskolepersonal!

Lärlingsutbildningen ger dig behörighet till högskole-
studier. 

Med lärlingsutbildning får du: 
• Praktisk erfarenhet och kunskap inom området.
• Goda förebilder i arbetslivet.
• Kontakt med äldre arbetskamrater, vilket är positivt   
   för din personliga utveckling. 
• Lära dig att arbeta i team. 
• Utvecklas och lära dig lösa problem på egen hand. 
• Lärlingsersättning (CSN-stöd).

+högskoleförberedande fördjupningar
Yrkesprogram

Programstruktur BF

Gymnasiegemensamma 
ämnen 600
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 700
Hälsopedagogik 100 
Naturkunskap 1a2 50 
Kommunikation 100 
Lärande och utveckling 100 
Människors miljöer 100 
Pedagogiskt ledarskap 100 
Samhällskunskap 1a2 50 
Svenska 2 100 

Programfördjupning  Inriktning  
Pedagogiskt arbete 300
- högskoleförberedande 
Barns lärande och växande  100
Pedagogiskt arbete 200

Pedagogiskt arbete 600 
Pedagogiska teorier och praktiker 100 
Kost och hälsa  100 
Naturguidning 1 100
Skapande verksamhet 100
Specialpedagogik 1 100 
Svenska 3 100

+högskoleförberedande fördjupningar

Individuellt val   200
Kurser som ska erbjudas:  
Engelska 6, Svenska 2 och 3, någon 
kurs inom Idrott och hälsa samt 
någon estetisk kurs.

OBS! Engelska 6 rekommenderas 
som val då det ger behörighet till 
högskolestudier.

 

Evelina Mackin, student 2018
Jobbar inom förskolan

Kontaktperson: Karin Sundström Wiklund
karin.wiklund@ange.se

Motivationen låg i botten. Men det 
ändrades snabbt på Boberg när jag 
fick vara halva tiden i klassen, och 
andra hälften ute på en förskola. 

Tack vare all praktik lärde jag mig 
på ett helt annat sätt än om jag 
bara suttit och läst om t ex konflik-
ter. Jag fick istället uppleva saker 
själv på förskolan, och prova mig 
fram för att hitta olika lösningar. 
Sedan kunde jag läsa mer om det, 
och också få stöd av lärare och 
handledare.  

Jag har precis börjat läsa till för-
skollärare på distans samtidigt 
som jag arbetar på en förskola i 
kommunen. 

Hej! 
Jag gick mitt första 
år på en annan skola 
med Barn och fritid 
som inte var lärling, 
så vi fick bara läsa om 
allt i böcker. Jag blev 
riktigt skoltrött av att 
bara sitta på skolan. 

Jag tycker att BF är en bra 
och lärorik utbildning. Det 
är lättare att lära sig om 
yrket när man får vara på så 
mycket praktik, man får en 
bild av vad det innebär att 
jobba i förskola.

Jag vill utbilda mig till för-
skollärare och jobba inom 
förskolan. Det är ett intres-
sant yrke som inte blir trå-
kigt, det finns alltid något 
att göra!

Exempel på yrken efter  
vidareutbildning:
Fritidsledare
Fritidspedagog
Förskollärare
Lärare
Polis
Socionom


