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Ystad Gymnasium – Österport

BARN OCH FRITID (BF)

KURSER INOM PROGRAMMET

Vill du vara med och utveckla din förmåga att leda andra och växa i din 

egen ledarroll? Då är barn- och fritidsprogrammet något för dig. Här får 

du grundläggande kunskaper om människors hälsa och levnadsvillkor 

och dessutom goda insikter i människors olika behov och hur du går 

tillväga för att pedagogiskt möta dessa. 

Vill du vara med och se människor växa genom intressen och aktiviteter? 

Är du nyfiken på vilka mekanismer som ligger bakom lärande och sociala 

beteenden? Då ska du läsa någon av våra inriktningar, pedagogiskt arbete 

eller fritid och hälsa. Läs mer på vår hemsida.

Mer information 
ystadgymnasium.se



Ett yrkesprogram där du både får 
yrkeskompetens och har möjlighet  
att skaffa dig grundläggande  
behörighet för högskolestudier. Beroende på vilken inriktning och 

vilka fördjupningskurser du väljer 
formar du din utbildning själv. Kontakta 
studievägledare om du vill veta hur du 
får mer av det som intresserar dig mest.

Dina val

Efter utbildningen kan du jobba som t. ex.  
personlig tränare eller barnskötare. 
#ystadgymnasium #barn #fritidochhälsa 
#pedagogisktarbete #fullpotential

Jennie Lang
Studie- och yrkesvägledare

0704-34 05 52

jennie.lang@ystad.se





Inriktning - Fritid och hälsa

Fritids- och friskvårdsverksamheter 200

Fritids- och idrottskunskap 100

Inriktning - Pedagogiskt arbete

Barns lärande och växande 100

Pedagogiskt arbete 200

Programfördjupning - Personlig tränare, 
idrottsledare, aktivitetsledare

Aktivitetsledarskap 100

Idrott och hälsa 2 100

Massage 1 100

Naturguidning 1 100

Träningslära 1 100

Träningslära 2 100

Programfördjupning - Barnskötare,  
elevassistent, personlig assistent

Dramapedagogik 100

Naturguidning 1 100

Pedagogiska teorier och praktiker 100

Skapande verksamhet 100

Specialpedagogik 1 100

Specialpedagogik 2 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällsvetenskap 1a1 50

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik 100

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Naturkunskap 1a2 50

Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap 1a2 50

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100


