
Barn och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt arbete ger en utmärkt grund för 
dig som vill arbeta som barnskötare, elevassistent eller resurspedagog efter dina gymnasies-
tudier.

Du lär dig förutsättningar för utveckling och att tolka fenomen där ny kunskap produceras kontinuerligt. Vi 
gynnar lärande och tillförlitlig kunskap för att bidra till engagemang i ett framtidsperspektiv.  Utbildningen ger 
möjlighet att utveckla din initiativförmåga och kreativitet med hälsofrämjande förhållningssätt.  Att möta, stödja 
och assistera barn, ungdomar eller vuxna i pedagogisk eller i fritids -friskvårdssektorn med en förståelse för 
samspel ingår i din undervisning på ÖG. 

Skolan erbjuder studiemateriel och handledning anpassat efter dina behov. Undervisningen är strukturerad för 
att ge dig goda förutsättningar att lyckas med dina mål. 

Du får en skoldag utan håltimmar och gör din praktik i omgångar under utbildningen. Efter att ha läst Barn och 
fritidsprogrammet har du en yrkesexamen som barnskötare. 

På ÖG kan du läsa alla de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Barn och fritidsprogrammet
Inriktning | Pedagogiskt arbete

Tillsammans skapar vi en inspirerande miljö!

Besök vår hemsida eller ring till oss för mer information!
www.ostgy.se  |  063 13 47 00  |  Besöksadress: Rådhusgatan 37  |  831 35 Östersund



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  100
eller Svenska som Andraspråk 1

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  100
eller Svenska som Andraspråk 2

Inriktning
Pedagogisk arbete
300p

Barns lärande och växande  100
Pedagogiskt arbete  200

Inriktning
Programfördjupning
600p

Specialpedagogik 100
Skapande verksamhet  100
Sociologi/Matematik 2  100
Dramapedagogik  100
Psykologi 1  50
Historia 1a2  50
Svenska 3  100

Gymnasiearbete  100p

Besök vår hemsida eller ring till oss för mer information!
www.ostgy.se  |  063 13 47 00  |  Besöksadress: Rådhusgatan 37  |  831 35 Östersund

Med reservation för ev. ändringar.
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Individuellt val   200p 
Engelska 6 är valbar vilket ger allmän behörighet till 
högskolestudier, tillsammans med Sv 3 som ingår i 
programfördjupningen.


