Östersunds gymnasieskola
Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning | Pedagogiskt arbete

Barn- och fritidsprogrammet är yrkesprogrammet för dig som i framtiden vill arbeta med barn och
ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Arbetsmarknaden är mycket god
och vi vill hjälpa er dit.
Genom ett hälsofrämjande, etiskt, vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt tror vi på ÖG att vi kan skapa
optimala förutsättningar för delaktighet och lärande. Vidare arbetar vi med att utveckla kunskaper som
prövar din problemlösningsförmåga, handlingsberedskap och samverkan. I kurserna på Barn- och fritidsprogrammet får du kunskaper om de grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter
som vi har att förhålla oss till. Utifrån dessa grundläggande värderingar diskuterar vi människors olika
levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.
För att du ska utveckla din pedagogiska förmåga får du i
utbildningen lära dig att planera, genomföra,
dokumentera och utvärdera olika moment, allt för att
du ska vara så väl förberedd som möjligt inför din kommande yrkesroll.
Under din utbildning ingår Arbetsplatsförlagt lärande
(APL) där du successivt utvecklar ditt ledarskap genom
att erbjudas omsorgsfullt utvalda praktikplatser med
yrkeskunniga handledare.
Din utbildning avslutas med ett gymnasiearbete där dina förmågor prövas och genom ett godkänt resultat når du din slutgiltiga examen på Barn- och fritidsprogrammet.
Du som elev kan också utöka dina studier genom att söka vår idrottsprofil som skolan har i samarbete
med Sportsgym.
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
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Gymnasiegemensamma
ämnen
600p

Programgemensamma
karaktärsämnen
700p

Inriktning
Pedagogisk arbete
300p

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

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

Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete
200

Inriktning
Programfördjupning
600p
Specialpedagogik
Skapande verksamhet
Entreprenörskap
Dramapedagogik
Psykologi 1
Historia 1a2
Svenska 3

Individuellt val 200p
Engelska 6 är valbar vilket ger grundläggande behörighet till
högskolestudier, tillsammans med Sv 3 som ingår i
programfördjupningen.
100
100
100
100
50
50
100

Gymnasiearbete

100p

Idrottsprofil (valbar) 200p
Träningslära 1
Träningslära 2

100
100

Med reservation för ev. ändringar.
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