BF • BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Yrkesprogram
✓HÖGSKOLEBEHÖRIGHET ✓KOMMUNIKATION ✓LEDARSKAP ✓PROBLEMLÖSNING ✓KREATIVITET
Barn- och fritidsprogrammet, BF, leder dig in på en
praktiskt inriktad yrkesbana med en grund i pedagogik
och strategiskt tänkande. Du utbildas och förbereds
för att kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Efter examen kan
du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du kan
också studera vidare på högskola eller yrkeshögskola.
För vidare studier vid högskola erbjuds du möjlighet
att under gymnasietiden komplettera med kurser för
att få högskolebehörighet.
Ledarskap, kommunikation, pedagogik, samarbete och
konfliktlösning är alla viktiga grundpelare för BF. Strategiskt
tänkande, planerande och dokumenterande varvas med
praktiskt arbete där din sociala förmåga ställs i centrum.
Mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser,
ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värderingar
finns med som en röd tråd i din utbildning. Här är människors hälsa, levnadsvanor och olika former av hälsofrämjande arbete viktigt. Vi jobbar med rörelse, kreativitet,
friluftsliv och delaktighet. Vi går också in på arbetsmiljö och
arbetsorganisation, vilket du har nytta av i arbetslivet.
Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra
människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för
deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär
dig om hälsa och arbetsmiljö.
På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Inriktningar

Pedagogiskt arbete
Du lär dig om barn och ungas utveckling, lärande, behov
och rättigheter. Inriktningen förbereder dig för arbete som
barnskötare eller elevassistent.

Framtiden Tidigare elever från BF jobbar idag som

lärare, förskollärare, barnskötare, fritidsledare/fritidspedagoger, friskvårdspersonal, elevassistenter, personliga
assistenter, omsorgspersonal och poliser. Om du vill läsa
vidare till exempelvis förskollärare, fritidspedagog, socionom eller socialpedagog erbjuds du möjlighet till högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande APL Vi

har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby kommun med
omnejd. Det gör att vi kan erbjuda dig goda apl-möjligheter.
Du är ute på APL både i årskurs två (5 veckor) och årskurs
tre (10 veckor). Många av våra elever kommer tillbaka till
sin apl-verksamhet för sommarjobb under gymnasietiden
eller för en anställning efter examen.
Programmet kan kombineras med NIU (ishockey)

Poängplan/ Barn- och fritidsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionkunskap 1
Samhällskunskap 1a1

600
100
100
100
100
50
50
50
50

Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2/ Svenska som andrasrpåk 2

700
100
50
100
100
100
100
50
100

Inriktning Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete

300
100
200

Programfördjupningar
Aktivitetsledarskap
Entreprenörskap
Etnicitet och kulturmöten
Fritids- och idrottskunskap
Skapande verksamhet
Specialpedagogik

600
100
100
100
100
100
100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/barn-och-fritidsprogrammet

