BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET, BF
Barn- och fritidsprogrammet är till för dig som direkt efter avslutad gymnasieutbildning vill arbeta som barnskötare, väktare eller inom fritid och hälsa. Du
kan även bli behörig att läsa vidare på högskola. Du får lära dig att leda och
hjälpa människor till att lära och utvecklas, samt ge god service till
enskilda personer, grupper och företag.

INNEHÅLL
Utbildningen utgår från en människosyn som betonar allas lika värde. Du får lära dig om människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt. Du kommer att utveckla din förmåga att yrkesmässigt möta människor i olika åldrar utifrån deras behov och förutsättningar. Det hälsofrämjande arbetet är också centralt i programmet. Delar av utbildningen sker på olika arbetsplatser,
APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket fördjupar dina kunskaper och ger dig en yrkesidentitet.
Under din gymnasietid kan du läsa in grundläggande högskolebehörighet för att sedan
studera vidare på högskola/yrkeshögskola, om du vill.

INRIKTNINGAR
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete 		
Fritid och hälsa

-

Yrkesutgång Barnskötare
Yrkesutgång Väktare
Yrkesutgång Bad-/sporthallspersonal

EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning kan du söka arbete inom olika verksamheter, t.ex. på förskolor eller
fritidshem, inom bevakningsbranschen, på sim- och idrottshallar eller gym.
Du kan studera vidare på högskola till t.ex. förskollärare, lärare, grundlärare med inriktning
fritidshem, polis, jurist, socionom eller inom friskvård.

På vår hemsida kan du läsa mer:
www.sagbacksgymnasiet.se

Sågbäcksgymnasiet, SGY
Huddingevägen 352
141 85 Huddinge

Expedition: 08-535 304 60
Studie- och yrkesvägledare Annelie Johansson: 08-535 374 17
Biträdande rektor: maria.elv@huddinge.se
www.sagbacksgymnasiet.se

PROGRAMSTRUKTUR
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska 5, 100 p
Historia 1a 1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a 1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a 1, 50 p
Svenska* 1, 100 p
* alternativt svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen, 700 p
Hälsopedagogik, 100 p
Naturkunskap 1a, 50 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Samhällskunskap 1a 2, 50 p
Svenska* 2, 100 p
* alternativt svenska 2 som andraspråk

INRIKTNING:
PEDAGOGISKT ARBETE

INRIKTNING:
SOCIALT ARBETE

INRIKTNING:
FRITID OCH HÄLSA

Inriktningskurser, 300 p

Inriktningskurser, 300 p

Inriktningskurser, 300 p

Barns lärande och växande, 100 p
Pedagogiskt arbete, 200 p

Socialt arbete, 200p
Sociologi, 100p

Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200p
Fritids- och idrottskunskap, 100p

Programfördjupning, 600 p

Programfördjupning, 600 p

Programfördjupning, 600 p

Idrott och hälsa 2, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Ped. teorier och praktiker, 100 p
Skapande verksamhet, 100 p
Dramapedagogik, 100 p
Naturguidning, 100 p

Bevakning och säkerhet (BYA), 300 p
Idrott och hälsa 2, 100 p
Rätten och samhället, 100 p
Historia 1a2, 50 p
Psykologi 1, 50 p

Kost och hälsa, 100 p
Mental träning, 100 p
Bad och friskvårdsanläggningar, 100 p
Aktivitetsledarskap - gyminstruktör, 100 p
Aktivitetsledarskap - simlärare, 100 p
Aktivitetsledarskap - gruppträning, 100 p

Individuellt val, 200 p

Individuellt val, 200 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Totalt: 2500 p

Totalt: 2500 p

Totalt: 2500 p

