BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
LÄRLINGSVARIANT
Utbildningen ger kunskap om relationer, hälsa,
kommunikation och ledarskap. Som elev är du med
och påverkar undervisningen och får lära dig medinflytande och praktisk demokrati.
Lärarna har en samsyn när det gäller pedagogik
och kommunikation. Under hela studietiden tränar
du också på att samspela med andra, eftersom
programmet förbereder för yrken som kräver
samarbetes- och ledarförmåga.
På Barn- och fritidsprogrammet lär man sig yrket
genom att vara ute på en arbetsplats, minst 50%
av studietiden. Dina erfarenheter använder vi sedan
i skolarbetet som görs inne på Dahlstiernska.
Vi försöker också göra olika studiebesök för att få
en insikt i olika yrken inom området.

Barn- och fritid ger dig en mängd möjligheter att
utveckla ditt intresse för människor. Du kan få en
yrkesexamen och börja jobba direkt efter gymnasiet.

Programöversikt
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma kurser
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 / Svenska
som andraspråk 2

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p

Inriktningar
Fritid och hälsa
Fritids- och
friskvårdsverksamheter
Fritids- och
idrottskunskap

300 p
200 p
100 p

Pedagogiskt och
socialt arbete
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete 1

300 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

600 p

200 p
100 p

Högskoleförberedelse
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3,
Engelska 6 för att nå grundläggande högskolebehörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge
ytterligare behörighet.

Elevkommentar:
Agnes och Linn:
”Vi tycker att Dahlstiernska är bra för det är inte så
många elever i klasserna och det är lätt att få nya
vänner.”

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Helena
Eliasson Andersson eller Henrik Olsson,
0530-182 87 eller Helen i administrationen på
0530-182 57
3

