Barn- och Fritidsprogrammet
Ledarskap och hälsa i fokus
Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska/andra språk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a 2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a 2
Svenska/andra språk 2

700
100
50
100
100
100
100
50
100

Inriktning Fritid och hälsa
Fritids- och
friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap
Inriktning
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Programfördjupningar
Pedagogiskt arbete
Etnicitet och kulturmöten
Pedagogiska teorier och praktiker
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1
Aktivitetsledarskap
*Psykologi 1 + Historia 1a 2
Alt. val
*Svenska/andra språk 3
Programfördjupningar
Fritid och hälsa
Aktivitetsledarskap
Fritidsmiljöer och arenor
Träningslära 1
Träningslära 2
Massage 1
*Psykologi 1 + Historia 1a 2
Alt. val
*Svenska/andra språk 3
Gymnasiearbete
Individuella val
Totalt:

300
200
100
300
200
100

600
100
100
100
100
100
100
100
600
100
100
100
100
100
100
100
100
200
2500

En yrkesexamen och behörighet att läsa vidare!
Ledarskap och Hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig
om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller
som ledare i olika sammanhang.
Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen, för att sedan välja inriktning på din utbildning. Här kan du välja att få
tyngdpunkten inom pedagogiskt arbete eller fritid och hälsa.
Inriktning Pedagogiskt arbete: Här får du kunskaper om människans utveckling,
lärande, behov och rättigheter. Dessutom får du kunskap om och erfarenheter av
olika pedagogiska verksamheter. Om du väljer denna inriktning får du följande yrkesutgång: Barnskötare. Denna utbildning läser du som Lärlingsutbildning; År 2 och 3
genomför du minst hälften av din utbildning på en förskola.
Inriktning Fritid och hälsa: Här får du kunskaper om människors fritid och om
olika fritids och friskvårdsverksamheter. Inriktningen riktar sig även till dig med stort
intresse för motions- och träningsformer inom området hälsa och friskvård samt för
dig som är intresserad av ledarskap. Inriktningen ger dig t.ex. följande yrkesutgångar:
Fritids-eller idrottsplatspersonal och personlig tränare/instruktör.
Mer om programmet: Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet.15 veckor
är du ute på olika arbetsplatser. APL är ett viktigt inslag i din utbildning och bidrar till
att du bla utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och får erfarenheter och kontakter
som du kan ha nytta av när du senare söker jobb.
Efter gymnasiet kan du arbeta som barnskötare inom förskolan, söka jobb inom
fritids och friskvårdsverksamheter som tex personlig tränare/instruktör eller arbeta
på en fritids- och idrottsanläggning. Många elever som väljer BF vill läsa vidare. Barn
och fritidsprogrammet ger dig möjlighet att studera vidare efter gymnasiet. Vill du så
kan med hjälp av kurser inom programmet samt individuella valet göra dig behörig
för vidare studier som tex. förskolärare, lärare, hälsovägledare, beteendevetare och
polis.

Läs mer om Barn och Fritidsprogrammet:
www.lulea.se/gymnasieskola/bf

Kontakta oss gärna!
Studie- och yrkesvägledare: Eva Tervaniemi
0920-45 36 93 eva.tervaniemi@skol.lulea.se

Rektor: Susanna Morin
0920-45 34 64 susanna.morin-engvall@skol.lulea.se

