
På Barn och fritidsprogrammet 
kan du utbilda dig till barnskötare, 
väktare, elevassistent och olika yr-
ken där du arbetar med personer 
med funktionsnedsättningar.
 
Programmet är till för dig som gillar 
människor. Människor i alla åldrar, 
och alla nationaliteter, alla med oli-
ka förutsättningar.

Du ska vara nyfiken på kommunika-
tion, på ledarskap, på att stötta och 
utveckla människor i olika situatio-
ner. Detta läser du i våra intressanta 
kurser som exempelvis Kommuni-
kation och Pedagogiskt ledarskap.

På BF varierar vi arbetssättet och du 
får  arbeta både enskilt och i grupp. 
Du får öva på dina ledar egenskaper 
och träffa människor från olika verk-
samheter. Du lär dig att  samarbeta, 
och att ta egna  initiativ och eget an-
svar.

Hos oss på Vägga träffar du elever 
från hela Barn- och fritidsprogram-
met varje vecka. Vi har gemensam-
ma lektioner där vi arbetar med 
olika teman, hjälper varandra att ut-
vecklas med olika utmaningar.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
En viktig del av din utbildning är att 
vara ute på APL. Du är ute, totalt 15 
veckor, på olika verksamheter inom 
programmets yrkesområden. Här 
utvecklar du dina yrkeskunskaper, 
blir bättre på att kommunicera, ta 
initiativ och blir skickligare i att be-
möta människor på olika sätt. Du 
skaffar dig en yrkesidentitet.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BF

“Jag sökte till BF för att jag vill jobba med 

människor. Jag  vill lära mig hur olika  män-

niskor fungerar och dess beteende och vil-

ka faktorer som kan ändra en personlighet 

eller ett beteende.”

Alexander Karlsson
Kontakt BF 
Programsamordnare 
Eva Bergström 
eva.bergström@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/BF

Inriktningar BF
-> Pedagogiskt arbete
Denna inriktning ger kunskaper 
om barns och ungas utveckling, 
lärande, behov och rättig heter 
samt om olika pedagogiska verk-
samheter.

-> 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.På alla våra yrkesprogram kan du läsa 

kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.
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BF POÄNGPLAN 2020

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
BF20

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:

Exempel på fördjupningskurser för inriktning Pedagogiskt arbete
Kost och hälsa (100p) obl.
Skapande verksamhet (100p) obl. BFPED
Sociologi (100p) obl. BFPED
Aktivitetsledarskap (100p)
Svenska/Svenska som andraspråk 3 (100p)(högskolekompl.)
Engelska 6 (100p) (del av högskolekomplettering)
Exempel på fördjupningskurser för inriktning Socialt arbete
Kost och hälsa (100p) obl.
Grundläggande vård och omsorg (100p) obl. BFSOC
Specialpedagogik 1 (100p) obl. BFSOC
Specialpedagogik 2 (100p) obl. BFSOC
Aktivitetsledarskap (100p)
Svenska/Svenska som andraspråk 3 (100p)(högskolekompl.)
Engelska 6 (100p) (del av högskolekomplettering)
Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)

APL-veckor 4 veckor 7 veckor 7 veckor
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På alla våra yrkes- 

program kan du läsa 

kurser för grund- 
läggande behörighet 

till högskola och 
universitet.

H

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


