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Är du en naturlig ledare?
Vill du hjälpa andra att utvecklas och växa som 
personer? På Barn- och fritidsprogrammet får du 
varje dag möta människor med olika behov och 
möjligheter. Det är aktiva och roliga yrken som 
passar dig som vill leda och lära ut till andra. 
Du blir helt enkelt en lysande ledstjärna för dem 
som behöver just dig!

Yrkesgymnasiet: Barn- och fritidsprogrammet (BF)

PROGRAMMET I KORTHET

EFTER GYMNASIET
Du kan direkt efter gymnasiet börja jobba inom flera olika yrken, till exempel 
som personlig tränare och hälsocoach, elevassistent eller barnskötare. Efter 
högskolestudier är du väl förberedd för att arbeta som till exempel polis, 
förskollärare eller socionom.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Du tränar din ledarskapsförmåga, att samarbeta med andra och din  
sociala kompetens.

KÖRKORT
Ett B-körkort gör dig mer anställningsbar. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet 
varje elev på Barn- och fritidsprogrammet ett startpaket för körkort.

INRIKTNINGAR
• Pedagogiskt och socialt arbete
• Fritid och hälsa

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Högskolebehörighet får du inom 
ramen för hela eller delar av ditt 
individuella val.200 p

100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

Hos oss kan 
du bli• 

• 
• 

BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT
PERSONLIG TRÄNARE 
OCH HÄLSOCOACH

”Lärarna är 
väldigt bra. De förstår
 elevernas situation.” 

HANNAH LJUHS

Led barn och unga i rätt riktning
Läs om Hannahs upplevelser av Barn- och fritidsprogrammet 
på Yrkesgymnasiet. 

Vad är det som gör Yrkesgymnasiet bra? 
– Mitt program. Det är bra för att jag får lära mig det jag vill 
jobba med. 

Vad får du lära dig på ditt program? 
– Vi har lärt oss mycket om kommunikation, pedagogiskt arbete 
och lärande utveckling. 

Hur är lärarna? 
– Lärarna är väldigt bra. De förstår elevernas situation. 

Hur är det att vara på APL?
– Det är roligt. Till exempel får vi vara med barn på förskolan. Vi tränar 
bland annat på att hålla samlingar, hitta på lekar och sjunga sånger. 

Hur är skolmaten? 
– Den är god. Jag måste äta för att kunna koncentrera mig, så det är 
bra att maten är schysst. 

Bästa pluggtips? 
– Ta vara på tiden när du väl är i skolan och pluggar.

Kort om Hannah
Namn: Hannah Ljuhs

Program: Barn- och fritidsprogrammet
Intressen: Fotboll och vänner

Vill göra efter gymnasiet: Plugga vidare 
till förskollärare

Framtidsdröm: Bo utomlands 
och syssla med fotboll


