
Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill 
arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om 
människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Miljö
Genom att delta i arrangemang som Holje Marknad, Medvinds-
mässan och Fritidshemmens dag omsätter du dina teoretiska 
kunskaper i praktiken. Minst 15 veckor av din gymnasieut-
bildning är APL - arbetsplatsförlagt lärande. På din APL får du 
användning för det du lärt dig i skolan samtidigt som du lär dig 
mycket nytt. Studiebesök och gästföreläsare ger dig fördjupade 
insikter.

Utbildning
Här får du lära dig mer om hur människan fungerar och hur man leder, 
organiserar och inspirerar andra. Dessutom får du möjlighet att utveckla din 
självkänsla, ledarskapsförmåga, sociala kompetens, liksom din kreativitet och 
fantasi.

Framtid
Efter utbildningen kan du arbeta med barn, ungdomar, vuxna eller äldre på 
t.ex. förskolor, fritidshem, gruppboende för funktionsnedsatta eller i idrotts-
föreningar. Du kan även välja att studera vidare, exempelvis till polis, lärare, 
socionom eller fritidsledare.

Inriktningar
/  Fritid och hälsa

/  Pedagogiskt arbete

/  Socialt arbete

Barn- & fritidsprogrammet



APL tre veckor i åk 1, sex veckor i åk 2, åtta veckor i åk 3

Individuellt val 200p (100 p under två läsår) 

Examensarbete 100p

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 600p

Engelska   100

Historia 1a:1  50

Idrott och hälsa 1  100

Matematik 1  100

Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska/Svenska som andra språk  100

Inriktning 

Fritid och hälsa  300p

Friskvårdsverksamheter 200

Fritids- och idrottskunskap 100

Inriktning 

Pedagogiskt arbete 300p

Barns lärande och växande           200

Pedagogiskt arbete 100

Inriktning 

Socialt arbete 300p

Socialt arbete  200

Sociologi 1  100

Programfördjupningskurser  600p

Kurser inom programgemensamma ämnen       700p

Hälsopedagogik   100

Naturkunskap 1a:2  50

Kommunikation   100

Lärande och utveckling  100

Människors miljöer  100

Pedagogiskt ledarskap  100

Samhällskunskap 1a:2  50

Svenska/Svenska som andra språk 2 100

Barn- & fritidsprogrammet
Yrkesprogram

Inriktningsval inför åk 2 Programfördjupning inför åk 2 och 3 
Kursutbudet kan variera mellan åren

Kontakt syv
Linda Svensson 

linda.f.svensson@olofstrom.se

Kontakt rektor
Kerstin Tjernlund

kerstin.tjernlund@olofstrom.se


