ett program med
många möjligheter
Du kanske drömmer om en framtid som förskollärare, lärare,
sjuksköterska, socionom, polis eller brandman? Du kanske är en
person som har ett starkt friluftsintresse eller idrotts- och
föreningsintresse. Barn- och fritidsprogrammet läser du i Hofors.

Barn- och fritidsprogrammet
Följande får du läsa
• Pedagogiskt arbete 200 p samt Barns
lärande och växande 100 p
• Socialt arbete 200 p samt Sociologi
100 p

Visste du att utmärkande för lärandet vid Barn- och fritidsprogrammet är
de varierande arbetssätten. Du får en stor del av din utbildning på olika
arbetsplatser genom praktik, men även mycket vistelse ute i naturen. I
skolan varvas projekt och temaarbeten med vanliga lektioner.

• Gymnasiegemensamma ämnen 600p
• Programgemensamma karaktärsämnen 700 p
• Gymnasiearbete 100 p
• Individuellt val 200 p T.ex. engelska 6,
Matematik 2a, Svenska 3,
• Skapande verksamhet
• Programfördjupning 600 p

Programmets mål
Programmets huvudmål är att ge grundläggande kunskaper för arbete
med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden
samt inom kultur och fritidssektorn. Programmet syftar även till att ge en
grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.

År 3
Under årskurs 3 genomför vi en fjällutbildningsvecka tillsammans med er
elever. Då får du möjlighet att prova
på: utförsåkning, gå på tur, tolka efter
vessla samt fjällräddning.

Praktik
Det arbetsplatsförlagda lärandet APL (praktiken) utgör minst 15 veckor
av utbildningen. Förutom APL är även vissa kurser eller delar av kurser
förlagda till de arbetsplatser vi samarbetar med. Beroende på vilken yrkesinriktning du läser kommer du i första hand vara på kommunens förskolor,
skolor och fritidshem samt inom LSS men möjlighet att vara på en arbetsplats utanför kommunen finns. Genom att uppleva en arbetsplats från
insidan lär du dig något om vilka krav som ställs och vad arbetet innebär.

Läs mer på hemsidan

Efter utbildningen
Från hösten 2011 är Barn- och Fritidsprogrammet ett nationellt yrkesprogram. Efter examen kommer du ha de
kunskaper som behövs för att arbeta
med barn, ungdomar eller vuxna inom
pedagogiska och sociala yrkesområden eller inom fritidssektorn.

Kontakt: Ingegerd Wedin Telefon 0290-294 25 ingegerd.wedin@edu.hofors.se Susanne Haglund Telefon 0290-294 28 susanne.haglund@hofors.se
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