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Bobergsgymnasiet Ånge

Yrkesutgång: 
Barnskötare 
Elevassistent

Yrkesprogram
Barn och fritids

Vill du jobba och plugga samtidigt?
Då kan du gå BF!  BF är nog bredare än du tror. Det 
passar dig som är intresserad av pedagogik och vill 
arbeta med människor. Du lär dig att möta och stödja 
barn i deras utveckling. 

BF är en lärlingsutbildning hos oss. Du gör minst 
halva utbildningen ute på en arbetsplats. De dagar 
du är i skolan läser du tillsammans med andra yrkes-
elever eller har teoretiska delar av dina kurser. 

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 en lärlingsexamen som gör dig anställningsbar.  

Du får även behörighet till högskolestudier. 

I Ånge kommun är det brist på förskolepersonal!

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) på 1000 kr/månad.

+högskoleförberedande fördjupningar

 

Simon Kaivosoja BF 1

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

Jag tycker att Barn 
och Fritid är en bra 
utbildning som är 
mycket lärorik!

Personligen tycker 
jag att det är tråkigt 
och jobbigt med 
teori och skriftligt 
arbete, därför är 
det väldigt skönt 
att hälften av tiden 
(1,5 år) är APL där 
man får jobba prak-
tiskt.

Det är även många kurser som har med 
förskolan att göra, man har t. ex. bara 
en kurs i matte vilket är skönt. 

Jag älskar att arbeta med barn vilket är 
anledningen till att jag valde just Barn 
och fritid. Det är därför jag vill jobba 
inom förskolan, för det är så givande 
att få arbeta med barnen och se hur de 
utvecklas! 

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



HT 2021
VT 2022

Totalt antal poäng=2500

Bobergsgymnasiet Ånge

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

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 
Kost och hälsa  100 
Naturguidning 1 100
Skapande verksamhet 100
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2  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.


