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BARN- & FRITIDSPROGRAMMET 
Lärling Förskola, Skola & Förening 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt- och Socialt arbete ger dig 
förutsättningar för att du direkt efter gymnasiet skall kunna arbeta som exempelvis 
barnskötare, elevassistent eller resurspedagog. Utbildningen bedrivs i samarbete med 
en praktikplats där du befinner dig halva utbildningstiden.

BF-programmet på Östersunds gymnasium ger dig förutsättningar att utveckla din 
initiativförmåga och kreativitet samtidigt som du lär dig om olika hälsofrämjande förhållningssätt. Vikten av 
god kommunikation är något som vi påtalar i flera av kurserna och detta är något som också är mycket 
eftertraktat på arbetsmarknaden idag.

Du får under din studietid möjlighet att ta del av vanligt förekommande arbetsuppgifter tillsammans med 
en utsedd handledare på plats. Där får du också möjlighet att möta, stödja och assistera barn, ungdomar 
eller vuxna i pedagogisk verksamhet. 

Förutom din yrkesexamen blir du också behörig till universitet eller högskola eftersom högskoleförbere-
dande ämnen finns i din studieplan. Kurserna kan också väljas bort om du ej önskar behörigheten

Av oss får du en modern dator, aktuellt studiematerial och personlig handledning av din mentor anpassat 
efter just dina behov. ÖG erbjuder också en skoldag med tät och nära kontakt med pedagogerna. 

Undervisningen hos oss ger dig goda förutsättningar att lyckas med dina mål, samtidigt ser vi gärna att du 
själv är med och påverkar dina studier. 

För dig som vill bli

• Barnskötare
• Elevassistent
• Resurspedagog
• Förskollärare
• Polis
 

Som lärling på vårt BF-program får du 
grundläggande behörighet till högskola 
och universitet.

Besök vår hemsida eller ring för mer info. 
Varmt välkommen till en inspirerande utbildning på ÖG!

BF
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Gymnasiegemensamma 
ämnen
600p

Engelska 5  100
Historia 1a:1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a:1  50
Svenska 1 
eller Svenska som  
Andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma
karaktärsämnen
700p

Hälsopedagogik  100
Naturkunskap 1a:2  50
Kommunikation  100
Lärande och utveckling  100
Människors miljöer  100
Pedagogiskt ledarskap  100
Samhällskunskap 1a:2  50
Svenska 2  
eller Svenska som 
Andraspråk 2                  100

Inriktning
Pedagogisk & Socialt arbete
300p

Socialt arbete 1  100
Pedagogiskt arbete  200

Programfördjupning
800p

Specialpedagogik 100
Estetisk kommunikation 100
Skapande verksamhet  100
Akut omhändertagande 100
Dramapedagogik  100
Sociologi 100
Svenska 3/svenska som 100
andra språk
Engelska 6 100

Med reservation för ev. ändringar.

Individuellt val
200p

Eget val eller Engelska 6  100
Eget val eller Svenska 3/svenska 
som andra språk 100

Gymnasiearbete
100p


