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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET  

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som tänker dig en framtid 
där  du arbetar med utveckling och lärande för olika åldrar. Efter avslutad gymnasie-
utbildning kan du arbeta som barnskötare, stödpedagog eller ledare inom idrott och 
friskvård. 
 

INNEHÅLL 

Du kommer utveckla din förmåga att yrkesmässigt möta människor i olika åldrar utifrån deras behov 

och  förutsättningar. Du får lära dig om människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt. Även 

det  hälsofrämjande arbetet är centralt i programmet.   

  

INRIKTNINGAR OCH YRKESUTGÅNGAR 

Fritid och hälsa - Yrkesutgång personlig tränare 
   Arbete som ledare eller personal inom idrott, fritidsanläggning, gym/simhall.  

 

Pedagogiskt och socialt arbete - Yrkesutgång barnskötare 
Även arbete som stödpedagog, inom förskola och fritidshem,  klassresurs, 
rastpedagog, fritidsgård, parklek.  

                   
- Yrkesutgång stödpedagog 
Arbete som elevassistent, personal i daglig verksamhet, korttidsboende,   
gruppbostad, särskola, stödpedagog.  

APL - LÄRLING 
Under din APL (arbetsplatsförlagda lärande) får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och skapa dig 

en yrkesidentitet samtidigt som du ges träning i kommunikation och förståelse för olika människor.  

Alla våra elever på Barn- och fritidsprogrammet blir lärlingar från årskurs 3. Det innebär att halva tiden 

av din utbildning i årskurs 3 sker ute på företag.  

 

EFTER UTBILDNINGEN 

Förutom arbete enligt de olika yrkesutgångarna kan du studera vidare på 

högskola till bland annat förskollärare, grundskollärare mot fritidshem samt 

polis. 

 

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

Programmet kan ge dig 
grundläggande högskole-
behörighet! 

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet


PROGRAMSTRUKTUR  
Gymnasiegemensamt, 600 p 
Engelska 5, 100 p 
Historia 1a1, 50 p 
Idrott och hälsa 1, 100 p 
Matematik 1a, 100 p 
Naturkunskap 1a1, 50 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1a1, 50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk1, 100 p 
 
Programgemensamt, 700 p 
Hälsopedagogik, 100 p 
Kommunikation, 100 p 
Lärande och utveckling, 100 p 
Människors miljöer, 100 p 
Naturkunskap 1a2, 50 p 
Pedagogiskt ledarskap, 100 p 
Samhällskunskap 1a2, 50 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p 
 

INRIKTNING:  
FRITID OCH HÄLSA 

INRIKTNING: PEDAGOGISKT och SOCIALT ARBETE 

Yrkesutgång: Personlig tränare 
Inriktningskurser, 300 p 
Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 p 
Fritids- och idrottskunskap, 100 p 
 
 

Yrkesutgång: Barnskötare   
Inriktningskurser, 300 p 
Pedagogiskt arbete, 200 p 
Socialt arbete, 100 p 

Yrkesutgång: Stödpedagog 
Inriktningskurser, 300 p 
Pedagogiskt arbete, 200 p 
Socialt arbete, 100 p 
              

Programfördjupning, 600 p  
Aktivitetsledarskap - gyminstruktör, 100 p 
Idrott och hälsa 2, 100 p 
Mental träning, 100 p 
Specialpedagogik 1, 100 p 
Träningslära 1, 100 p 
Träningslära 2, 100 p 
 

Programfördjupning, 600 p 
Dramapedagogik, 100 p 
Naturguidning, 100 p  
Ped. teorier och praktiker, 100 p 
Skapande verksamhet, 100 p 
Specialpedagogik 1, 100 p  
Specialpedagogik 2, 100 p 
 

Programfördjupning, 600 p 
Grundläggande vård och omsorg, 100 p 
Specialpedagogik 1, 100 p  
Specialpedagogik 2 , 100 p 
Skapande verksamhet, 100 p 
Socialt arbete 2, 100 p 
Psykologi 1, 50 p 
Psykologi 2, 50 p 
 
 

Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 

Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 

Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 

 
Totalt: 2500 p 

 

 Du som vill välja NIU, 
Nationella idrottsutbildningar 
 
Kurser i individuella valet utgår och ersätts 
med kurser från ämnet specialidrott. 
Kontakta din SYV om ev. utökat program! 
 


