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GYMNASIUM SKÖVDE

KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro
Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.
PROGRAMINNEHÅLL:
(Siﬀrorna anger kursens poäng)
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / SVA 1

(600)
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Naturkunskap 1a2
Svenska 2 /SVA 2

(700)
100
100
100
100
100
50
50
100

Inriktningar
Fritid och hälsa
Pedagogiskt och socialt arbete

(300)
300
300

Programfördjupningar
Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

(600)
(200)
(100)
2 500

Barn- och
fritidsprogrammet
–

Stabil grund för både jobb och studier

Barn- och fritidsprogrammet är perfekt för dig som vill kunna gå ut i
jobb direkt efter studenten och ändå ha möjlighet att läsa vidare på
högskola. Här får du yrkesexamen i branscher där det är stor efterfrågan på kompetent personal. Samtidigt kan du skaffa dig den högskolebehörighet som behövs för att söka in på många utbildningar.
På Barn- och fritidsprogrammet tränar vi på att lösa praktiska problem,
att samarbeta och att kommunicera med andra människor. Du lär dig
att leda en grupp och skaffar dig gott om kunskaper för ditt kommande yrkesliv. Samtidigt utvecklas du som människa, vilket du har nytta
av hela livet. Många som väljer inriktningen Fritid och hälsa och som
har stort idrottsintresse kombinerar utbildningen med NIU eller LIU.

Vilken inriktning passar dig?
• Fritid och hälsa: För dig som vill arbeta med förebyggande hälsa
och/eller satsa på din idrott. Efter studenten kan du jobba som
gym- och gruppträningsinstruktör eller badpersonal. I framtiden
kan du exempelvis läsa vidare till sjukgymnast eller idrottslärare.
• Pedagogiskt och socialt arbete: För dig som vill arbeta med
barns utveckling och lärande. Efter studenten kan du gå vidare till
jobb som barnskötare eller elevassistent. Du kan också läsa vidare,
exempelvis till fritidspedagog eller lärare.

Visste du det här om programmet?
Våra tredjeårselever arrangerar ”Alla på snö” för barn och ungdomar i
samarbete med Svenska Skidförbundet.
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor
inom den inriktning du har valt.

FRITID OCH HÄLSA
INRIKTNING 
Fritids- och friskvårdsverksamheter 
Fritids- och idrottskunskap 

PEDAGOGISKT OCH
SOCIALT ARBETE

(300)
200
100

PROGRAMFÖRDJUPNING
GYM- OCH GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖR
Träningslära 1 / NIU-kurs
Kost och hälsa 
Aktivitetsledarskap:
- Gyminstruktör
- Gruppinstruktör / NIU-kurs
- Vattenträning
Mental träning

(600)
100
100
100
100
100
100

INRIKTNING
Pedagogiskt arbete 
Socialt arbete 1

(300)
200
100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
Kost och hälsa 
Specialpedagogik 1 
Skapande verksamhet 
Pedagogiska teorier och praktiker 
Aktivitetsledarskap (Utomhuspedagogik) 
Specialpedagogik 2

(600)
100
100
100
100
100
100

Mer information hittar du i Gymnasium Skövdes
utbildningskatalog 2023 och på hemsidan
gymnasiumskovde.se

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 23 NOVEMBER!
Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar
i de erbjudna programmen.

SKÖVDE KOMMUN
Telefon: 0500 - 49 80 00
skovdekommun@skovde.se
Besöksadress:
Stadshuset
Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
gymnasiumskovde.se

GYMNASIUM SKÖVDE
KAVELBRO
Telefon: 0500 - 49 75 00
Kavelbrovägen 17
541 36 Skövde

GYMNASIUM SKÖVDE
VÄSTERHÖJD
Telefon: 0500 - 49 38 00
Gymnasiegatan 1
541 31 Skövde

facebook/gymnasiumskovde

