PROGRAMBLAD 2020

BARN &
FRITID

Barn och fritidsprogrammet ger dig en
grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor
i alla åldrar inom pedagogiska yrkesområden.
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där du
även kan läsa de kurser som du behöver för att vara
behörig till högskolan.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningen ger dig kunskap om barns och ungas
utveckling, lärande och livsvillkor. Du får också läsa om
och prova på olika pedagogiska verksamheter.
Yrkesutgång: barnskötare, elevassistent, lärarassistent
och personlig assistent.

Att arbeta i lag och samverka mellan olika yrkesgrupper
är kännetecknande för dina framtida arbetsuppgifter.
Via övningar gör vi dig medveten om hur du själv
fungerar i grupp och hur människor utvecklas i olika
situationer. Pedagogik, psykologi och sociologi är viktiga
ämnen i programmet.

Barn- och fritidsprogrammet som lärling
Vill du jobba inom barn och fritid och är ivrig att ta
steget ut i vuxenvärlden lite snabbare? Då kan lärling
vara något för dig. Du har två olika lärlingsalternativ
från och med årskurs 2:

Utbildningen, både i skolan och under praktikperioderna,
bildar en helhet och ger kunskaper om de verksamheter
som ingår i utbildningen samt deras funktion och roll
i samhället.
Barn- och fritidsprogrammet ger dig också en bra grund
att stå på om du tänker läsa vidare till t.ex : förskollärare,
lärare, fritidsledare, polis, socionom eller något annat
yrke där du kommer i nära kontakt med människor.

Gymnasielärlingsutbildning (GLU)
På barn- och fritidsprogrammets
gymnasielärlingsutbildning (GLU) läser du minst
50 procent av din utbildning, det vill säga 1 250 timmar
ute på en eller flera verksamheter, med stöd av en
handledare på plats och regelbundna besök av din lärare.
Den övriga tiden läser du gymnasiegemensamma ämnen
med andra elever på skolan.
Gymnasielärlingsanställning (GLA)
Det andra alternativet är att du anställs som lärling på ett
företag och samtidigt får lön. Detta kallas
gymnasielärlingsanställning (GLA). Du tillbringar
tre skoldagar i veckan på företaget och har undervisning
på skolan två dagar i veckan.
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KURSPLAN
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
svenska som andraspråk 1
Antal poäng

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
600 p

KONTAKT

Programansvarig
Birgitta Wessberg
birgitta.wessberg@edu.laholm.se
Rektor
Carl Lundgren
0766-986 485
carl.lundgren@laholm.se
Studie- och yrkesvägledning
Vägledningscentrum
0430-265 00
vagledningscentrum@laholm.se

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 eller
svenska som andraspråk 2
Antal poäng

100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
700 p

INRIKTNING PEDAGOGISKT OCH
SOCIALT ARBETE
Inriktningsgemensamma ämnen
Socialt arbete 1
100 p
pedagogiskt arbete
200 p
Antal poäng
300 p
Programfördjupning*
Aktivitetsledarskap: Friluftsliv 100 p
Fritid och idrottskunskap
100 p
Skapande verksamhet
100 p
Pedagogiska teorier och
praktiker
100 p
Specialpedagogik 1
100 p
Specialpedagogik 2
100 p
Antal poäng
600 p
Individuellt val
Gymnasiearbete

Osbecksgymnasiet är skolan som ger dig
verktyg för vägen ut i världen, oavsett om den
leder dig till Laholm, Halland eller Europa.
Vi arbetar med att skapa nätverk inom
företagsvärlden för alla våra program
och alla elever har också någon form av praktik.
Vi är en liten skola med stora ambitioner för
våra elever.

200 p
100 p

Antal poäng för programmet: 2 500 p
*Programfördjupningar är med reservation
för ändringar
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