Barn- och fritidsprogrammet
Vill du göra skillnad?
Vill du vara en del av barn och ungdomars lärande och utveckling? Vill du arbeta med människor
i behov av stöd? Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön,
ursprung och behov?
Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig
Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom pedagogik,
psykologi och sociologi. Du får förståelse för hur grupper fungerar, hur vi människor kommunicerar
med varandra och du får öva dig i att bli en bra ledare för olika grupper av människor.
Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete direkt
efter gymnasiet då du får en yrkesexamen. Självklart kan du inom programmets ram också
få en grundläggande behörighet till högskolestudier. En av programmets fördelar är att du
under sammanlagt 19 veckor, fördelat på 3 år, får lära dig genom att vara ute på arbetsplatser,
Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger en bra koppling mellan teori och praktik och du ges
möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet.
Inriktning pedagogiskt och socialt arbete
Från och med läsåret 2021/2022 slås våra två tidigare inriktningar ihop till en. Den nya
inriktningen ger dig en ännu bättre grund för att jobba inom barnomsorg, skola och LSS (lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du får lära dig att möta och stödja barn och
ungdomar i deras utveckling samt hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var
för sig. Du får kunskaper om människors lärande, behov och rättigheter och blir också förberedd
för att arbeta med människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Inriktningen kan
också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom,
polis och beteendevetare.
Vår utbildning är certifierad av Vård- och omsorgscollege.
Kontakta gärna:
Åsa Kihlström Hägg, rektor, 021-39 94 04, asa.kihlstrom.hagg@vasteras.se
Ida Hübner, studie- och yrkesvägledare, 021-39 94 31, ida.hubner@vasteras.se
Maria Vickerius, lärare, 021-39 94 28, maria.vickerius@vasteras.se
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