
På Barn- och fritidsprogrammet 
utbildar du dig till väktare, 
personlig assistent, barn   - 
s kötare och olika yrken inom 
handikappomsorgen. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ BF:
Pedagogiskt arbete
Denna inriktning ger kunskaper 
om barns och ungas utveckling, 
lärande, behov och rättig heter 
samt om olika pedagogiska 
verksamheter. 
Socialt arbete
Denna inriktning ger  kunskaper 
om sociala frågor och vilka 
verksamheter som arbetar med 
sociala frågor. Du lär dig även 
att bemöta människor i utsatta 
situationer. 

LÄRA GENOM ATT GÖRA
På BF-programmet varierar 
vi arbetssättet. Du får  arbeta 
enskilt, i grupp, öva på dina 
ledar egenskaper och träf-
fa människor från olika verk-
samheter. Du får lära dig att 
 samarbeta, men också att ta 
egna  initiativ och eget ansvar. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE – APL
Du är ute 15 veckor under dina 
tre år, på arbetsplatser som 
 vänder sig mot den yrkes-
utgång du har valt. APL är en 
viktig del i ditt arbete med 
att förbereda dig inför ditt 
 kommande yrkesliv.

På Barn- & fritidsprogrammet
kan du välja de kurser du 
 behöver för att få grund- 
läggande högskolebehörighet.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
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 KONTAKT BF
SYV Anne-Marie Sjöholm 
annmariesjoholm@utb.karlshamn.se
Programsamordnare 
Eva Bergström 
eva.bergstrom@utb.karlshamn.se
Rektor Ann-Marie Nilsson 
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“Jag valde BF-programmet för att jag är 
en väldigt social person och jag gillar att 
jobba och samarbeta med olika människor 
i olika åldrar. I framtiden skulle jag även 
vilja jobba med ett socialt jobb där jag kan 
träffa nya personer varje dag.”

Lisa Schön BF17

väggagymnasieskola.se

”Jag valde BF för att jag vill jobba med 
barn, och att barn gör mig lycklig. Att börja 
på Vägga har varit det bästa som hänt mig, 
jag har fått nya kompisar och världens 
bästa klass.” 

Oscar Juhlin BF17



Vägga Gymnasieskola
KARLSHAMNS KOMMUN
Väggavägen 2
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0454-57 40 00
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BF POÄNGPLAN 2019

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 700p

Hälsopedagogik (100p)

Naturkunskap 1a:2 (50p)

Kommunikation (100p)

Lärande och utveckling (100p)

Människors miljöer (100p)

Pedagogiskt ledarskap (100p)

Samhällskunskap 1a2 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 2 (100p)

Inriktningskurser

Inriktning Pedagogiskt arbete; BFPED, 300p

Barns lärande och växande (100p) BFPED (alla)

Pedagogiskt arbete (200p) BFPED

Inriktning Socialt arbete; BFSOC, 300p

Socialt arbete (200p) BFSOC

Sociologi (100p) BFSOC (alla)

Programfördjupningar, 600 p. Exempel:

Barns lärande och växande (100p) obl. BFSOC
Sociologi (100p) obl. BFPED

Engelska 6 (100p) (del av högskolekomplettering)

Grundläggande vård och omsorg (100p) obl. BFSOC

Kost och hälsa (100p) obl.

Skapande verksamhet (100p) obl. BFPED

Specialpedagogik 1 (100p) obl. BFSOC

Specialpedagogik 2 (100p) obl. BFSOC

Aktivitetsledarskap (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 3 (100p)(högskolekomplettering)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)

APL-veckor 4 veckor 7 veckor 7 veckor

180423

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 

läggande behörighet 
till högskola och 

universitet.


