”

”Gillar du människor?
Intresserad av att leda och hjälpa andra att
utvecklas?”

En värld av
möjligheter

Barn- och
fritidsprogrammet
På Barn- och Fritidsprogrammet förbereds du för ett arbete med människor.
Du får lära dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunkation. Att arbeta med ditt eget ledarskap följer som en röd tråd genom
utbildningen. Under ditt arbetsplatsförlagda lärande möter du yrkeskunniga
förebilder.

INRIKTNING PEDAGOGISKT OCH
SOCIALT ARBETE

Ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och
behov, samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ger dig också
kunskaper om sociala verksamheter och deras organisation och
roll i samhället. Du utvecklar din förmåga att stimulera människors
skapande förmåga och att samarbeta i grupp. Dina ledaregenskaper
tränas och du får insikt om hur lärande bäst sker. Utbildningen ska
förbereda dig för arbete som barnskötare i förskolan, men även för
arbete inom verksamheter för människor med funktionsvariation.
Arbetsplatsförlagt lärande sker fortlöpande under alla tre år.

INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA
Ger dig kunskaper om människors fritid och om olika verksamheter
inom fritid- och friskvård. Du får också kunskaper om människors
hälsa och om hälsofrämjande arbete. Utbildningen gör dig medveten
om vilka faktorer som bidrar till att människor mår bra. Du arbetar
aktivt med att stärka och främja din personliga hälsa. Du får kunskap
om olika träningsformer och hur du kan anpassa dem utifrån människors förutsättningar. Du övar ditt eget ledarskap både mot grupp och
individ. Arbetsplatsförlagt lärande sker fortlöpande under alla tre år.

EFTER DINA GYMNASIESTUDIER
Yrkesutgångarna är barnskötare/personal inom verksamheter för
funktionsvarierade samt personal inom friskvårdsverksamheter. På
programmet kan du läsa kurser som ger dig behörighet att studera
vidare på högskola, exempelvis till förskollärare, lärare, fritidspedagog,
socionom med mera.

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00
Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

Följ oss gärna på instagram:
@strombacka_barnochfritid

BARN & FRITIDSPROGRAMMET 2022-2025
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
700 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
600 poäng
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller:
Svenska som andraspråk 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
100 p

Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap1a2
Svenska 2
eller
Svenska som andraspråk 2

100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p

GYMNASIEARBETE

INDIVIDUELLT VAL

100 poäng

200 poäng

Programinriktat

Eleverna väljer kurser
från skolans utbud

100 p

INRIKTNINGAR BARN & FRITIDSPROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN 300 poäng
FRITID OCH HÄLSA
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE
200 p
100 p

Programfördjupning 600 poäng

Socialt arbete 1
Pedagogiskt arbete

100 p
200 p

Programfördjupning 600 poäng

Aktivitetsledarskap 1
Aktivitetsledarskap 1
Engelska 6
Idrott och hälsa 2
Träningslära 1

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Idrott och hälsa 2
Pedagogiska teorier och praktiker
Engelska 6
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Valbara kurser:
Svenska 3 eller Sociologi

100 p

Valbara kurser:
Svenska 3 eller Sociologi

100 p

Med reservation för ev. ändringar
2021-10-08

