
Yrkesprogram

BARN- & FRITIDS- 
PROGRAMMET
Du som är intresserad av människor och vill ha ett engagerande yrke med 
goda framtidsutsikter ska välja Barn- och fritidsprogrammet.

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund för 
arbete med människor i olika åldrar inom många 
olika pedagogiska och sociala yrkesområden. 

Inför tredje läsåret gör du ett val, antingen 
väljer du inriktningen Pedagogiskt arbete eller 
inriktningen Socialt arbete.

INRIKTNING -  
PEDAGOGISKT ARBETE
Genom teori och praktik får du kunskap om 
pedagogiska verksamheter. Du får lära dig om 
barns och ungas utveckling, lärande, behov 
och rättigheter. Du kommer att lära dig leda 
och utveckla människor i olika sammanhang. 
Vi varvar teori med utåtriktad verksamhet 
som hälsofrämjande arbete och olika 
ledarskapsuppgifter på förskolor, skolor och inom 
omsorgsverksamheten. 

Inriktningen förbereder dig för arbete som 
barnskötare i förskolan eller som elevassistent 
i skolan. Du kommer att delta i verksamheter 
inom ditt kommande yrkesområde. Dessutom är 
inriktningen en bra grund för vidare studier till 
förskolelärare, fritidspedagog, lärare och andra 
yrken inom det pedagogiska området.

INRIKTNING -  
SOCIALT ARBETE
Genom teori och praktik får du förståelse för hur 
det är att leva med sociala problem eller med 
funktionsnedsättning. Du kommer att få kunskap 
om vad som leder till att människor får sociala 
svårigheter och hur dessa kan lösas genom hjälp 
och stöd. 

Inriktningen förbereder dig för arbete som 
personlig assistent eller assistent inom boenden 
och daglig verksamhet. Dessutom är inriktningen 
en bra grund för vidare studier till polis, väktare, 
socionom, socialpedagog, fritidsledare och andra 
yrken inom det sociala området. 

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN
• Hälsopedagogik

• Pedagogiskt ledarskap

• Kommunikation

• Lärande och utveckling

• Människors miljöer

PROGRAMFÖRDJUPNING
Obligatoriska fördjupningskurser:

• Mental träning

• Skapande verksamhet

• Specialpedagogik

FRAMTIDSUTSIKTER
Efter studenten är du färdigutbildad barnskötare/
elevassistent eller personlig assistent. Elever som 
har studerat hos oss och sedan läst vidare på 
högskola eller universitet jobbar nu som: 

• Lärare på grundskola och gymnasium 

• Polis, väktare och personlig assistent 

• Socionom och socialpedagog 

• Förskolelärare, barnskötare och elevassistent 

• Studie- och yrkesvägledare och psykolog

BF



Carl Engströmgymnasiet Eslöv

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Naturkunskap 1a2 50
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100

Inriktning Pedagogiskt arbete 300 poäng
Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete 200

Programfördjupning Pedagogiskt arbete 600 poäng
Grundläggande vård och omsorg / 
/Matematik 2a 100
Mental träning 100
Skapande verksamhet 100
Sociologi 100
Specialpedagogik 1 100
Fritids- och idrottskunskap/
/Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete 200
Sociologi 100

Programfördjupning Socialt arbete 600 poäng
Barns lärande och växande 100
Grundläggande vård och omsorg/
/Matematik 2a 100
Mental träning 100
Skapande verksamhet 100
Specialpedagogik 1 100
Fritids- och idrottskunskap/
/Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100

Barn och fritidsprogrammet 20/21 Poängplan

Individuellt val 200 poäng 200

Gymnasiearbete 100

Summa poäng 2500

Med reservation för ändringar

KONTAKT & MER INFORMATION

E-post: malin.olbers@eslov.se

eslov.se/barnochfritidsprogrammet


