BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

MÄNNISKOR, LEDARSKAP & UTVECKLING
Barn- och fritidsprogrammet ger dig en mängd möjligheter att utveckla ditt intresse för
människor. Du kan få en yrkesexamen och börja jobba direkt efter gymnasiet. Dessutom
kan du välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan för vidare
studier mot exempelvis förskollärare, lärare, socionom, psykolog, polis eller yrke inom
hälsoområdet.

Utbildningen ger kunskap om relationer, hälsa, kommunikation

Under hela studietiden tränar du också på att samspela med

och ledarskap. Som elev är du med och utformar kurserna och lär

andra, eftersom programmet förbereder för yrken som kräver

dig medinflytande och praktisk demokrati.

samarbets- och ledarförmåga.
I Barn- och fritidsprogrammet ingår 15 veckors arbetsförlagt
lärande (APL). APL knyter ihop teori och praktik där vi försöker
ordna APL platser utifrån elevernas personliga önskemål. Dina
erfarenheter från arbetsplatsen använder vi sedan i skolarbetet.
Studieresor och studiebesök är självklara inslag i studierna.

Elevkommentar:
Nam och Linus (BF1):

I BF1 har vi kursen skapande verksamhet.
Till Halloween gjorde vi fina pumpor.
Vi tycker att Dahlstiernska är bra för det är
inte så många elever i klasserna och det är
lätt att få nya vänner. Man känner trygghet
och lär sig mycket om människor och samhälle. Vi längtar till skolan och det känns
inte som ett måste.

GEMENSAMMA KURSER
Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Naturkunskap 1a2

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Svenska 1/ Svenska som andraspråk

100 p

Svenska 2/ Svenska som andraspråk

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Hälsopedagogik

100 p

Kommunikation

100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Människors miljöer

100 p

Individuellt val *

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete

100 p
200 p

Socialt arbete
Sociologi
Socialt arbete

100 p
200 p

Fritid och hälsa
Fritids- och friskvårdsaktiviteter
Fritids- och idrottskunskap

200 p
100 p

Programfördjupning på inriktningarna
Till exempel Skapande verksamhet,
Ungdomskulturer,
Pedagogiska teorier,
Etnicitet och kulturmöten,
Specialpedagogik 1,
Specialpedagogik 2
Grundläggande vård och omsorg
Aktivitetsledarskap

600 p

Efter gymnasiet kan du börja arbeta direkt som barnskötare, elev
assistent, elevstöd- eller personlig assistent, personlig trä
nare eller bad- och simhallspersonal. Du kan också välja kurser
som ger dig högskolebehörighet.

* Dahlstiernska gymnasiet kan som individuellt val exempelvis
erbjuda musik, idrott, träningslära, psykologi eller entreprenörskap.
På Barn- och fritidsprogrammet är du också garanterad att få välja
kurser som Engelska 6 och Svenska 3 för att få grundläggande
högskolebehörighet.

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till
Helena Eliasson Andersson, 0530-182 87
SYV Börje Ekman, 0530-182 60
Läs mer på dahlstiernska.se

