BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

PÅVERKA
DIN FRAMTID
Vill du arbeta med människor och ledarskap? Är du nyfiken
på hur man lär ut saker och kommunicerar det på bästa sätt?
Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

VARFÖR BARN OCH FRITID?
Du får en bred utbildning som förbereder dig för att arbeta med
människor. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att
kunna söka arbete som exempelvis barnskötare, fritidsledare och
personlig assistent.

På Högbergsskolan kan du välja mellan
inriktningarna socialt arbete och pedagogiskt arbete. Inom båda inriktningarna arbetar vi med det pedagogiska
perspektivet och du får kunskaper inom
såväl psykologi som kommunikation.
Socialt arbete ger dig kunskap om
sociala processer och förhållanden för
att lära dig hur du bemöter människor i
olika situationer. Pedagogiskt arbete
ger dig kunskaper om barn och ungas
utveckling, lärande, behov och rättigheter
samt om olika pedagogiska verksamheter.
Du får lära dig hur människor agerar i

olika situationer och hur du bäst stöttar
dem i deras utveckling.
Gemensamt för båda inriktningarna
är att du har möjlighet att läsa grundläggande behörighet till Högskola. Självklart
ingår minst 15 veckors praktik där du
får nyttiga kunskaper om arbetslivet
samtidigt som du har möjlighet att knyta
viktiga kontakter inför din framtid. Så
oavsett om du vill bli barnskötare, elevassistent eller personlig assistent kommer
Barn- och fritidsprogrammet passa dig.
Läs mer om Högbergsskolan och våra
program på hogbergsskolan.se

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER

Engelska 5

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Samhällskunskap 1a1

Idrott och hälsa 1

Svenska 1 eller

Matematik 1a

Svenska som andraspråk 1

Naturkunskap 1a1
PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

Hälsopedagogik

Människors miljöer

Naturkunskap 1a2

Pedagogiskt ledarskap

Kommunikation

Samhällskunskap 1a2

Lärande och utveckling

Svenska 2 eller
Svenska som andra språk 2

KURSER INOM INRIKTNING
SOCIALT ARBETE

Socialt arbete

Sociologi

KURSER INOM INRIKTNING
PEDAGOGISKT ARBETE

Pedagogiskt arbete

Barns lärande och växande

EXEMPEL PÅ KURSER INOM
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN

Skapade verksamhet

Specialpedagogik 1

Matematik 2a

Ungdomskulturer

INDIVIDUELLT VAL
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

200 poäng valfria kurser
Möjlighet att inom programmet läsa kurser för grundläggande
behörighet till högskola och universitet

FÖLJ OSS:

facebook.com/hogbergsskolan

instagram.com/hogbergsskolan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64
hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se

