
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTBILDNINGEN 
Barn- och fritidsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning där första året är 
gemensamt. I årskurs två väljer man inriktning, Pedagogisk och socialt arbete 
eller Fritid och hälsa. Till årskurs två erbjuder Kunskapshuset, Lapplands 
gymnasium i Gällivare inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Delar av 
utbildningen sker via fjärrundervisning mot Kiruna. Delar av utbildningen äger 
också rum på en eller flera arbetsplatser, APL, arbetsplats förlagt lärande, 
programmet har minst 15 veckors APL under tre års utbildning.  
 
 
Inriktningen: Pedagogisk och socialt arbete 
På inriktningen pedagogisk och socialt arbete får du mer kunskap om barns- och 
ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur man ger bra service och 
bemötande till människor i olika situationer. Du lär dig även hur man arbetar med 
olika människor för att öka deras livskvalitet och välmående. Inriktningen skapar 
en grund till arbete som banskötare, personlig assistent, elevassistent, arbete 
inom funktionshinderområdet eller som väktare.  
 
 
Inriktningen: Fritid och hälsa 
På inriktningen fritid och hälsa får du mer kunskap om fritid, friskvård och hälsa.  
Du får lära dig hur du kan bidra till bättre välmående och livskvalitet för olika 
människor. Inriktningen skapar en grund till arbete inom idrotts- och 
fritidsanläggningar, badanläggningar, sporthallar, eller en grund till personlig 
tränare.  
 
 
EFTER AVSLUTAD UTBILDNING 
Efter tre år på programmet och beroende på inriktning kan du direkt börja arbeta 
som personal inom bad, - idrotts, -fritids, - och sportanläggningar. Arbeta på 
förskola som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent. Vidareutbildning 
kan behövas till personlig tränare och väktare. Till dig som läst svenska eller 
svenska som andra språk 1, 2, 3, engelska 5 och 6, samt matematik 1a och har ett 
godkänt betyg i kursen gymnasiearbete ges en grundläggande behörighet att söka 
in på universitet och högskola.  

Poängplan Antal poäng 
 

Gymnasiegemensamma 900 
Engelska 5 och 6 200 
Historia 1a1 50 
Idrott och Hälsa 1 100 
Matematik 1a 100 
Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska 1, 2 och 3 300 
(Alternativt Svenska som andra språk 1, 2 
och 3) 
 
Programgemensamma 600 
Hälsopedagogik 100 
Naturkunskap 1a2 50 
Kommunikation  100 
Lärande och utveckling 100 
Människors miljöer 100 
Pedagogisk ledarskap 100 
Samhällskunskap 1a2 50 
 
Inriktn: Fritid och hälsa  300 
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 
Fritids- och idrottskunskap 100 
 

Inriktn: Pedagogiskt, socialt arbete  300 
Pedagogisk arbete 200 
Socialt arbete 1 100 
 
Programfördjupningar beroende på 
inriktning 600 
Digitalt skapande 1, Entreprenörskap, Kost 
och hälsa, Mental träning, Matematik 2a, 
Naturkunskap 1a2, Programmering 1, 
Psykologi 1, Sociologi, Specialpedagogik 1. 
 
 
Individuellt val 200 
 
Gymnasiearbete 100 
 
Summa 2700 
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