Barn- och fritidsprogrammet

Lär dig bli en social, utåtriktad och självständig ledare

D

et här är programmet för dig som vill arbeta
med människor och lära dig om ledarskap,
hälsa och pedagogik. Här får du 15 veckors
arbetsplatsförlagt arbete ute på olika arbetsplatser
och lär dig bemöta människor i olika situationer.
Eleverna lär sig också mycket om sig själva och
sin hälsa och får en förståelse för vad som förväntas
av dem på en arbetsplats.
– Det är bra att ha så mycket praktik! Vi lär oss
väldigt mycket säger Sebastian Johansson, som läser
inriktningen fritid och hälsa.
– Du växer som person och blir social, utåtriktad
och självständig, säger Fanny Hägglund som valt
inriktningen pedagogiskt arbete

Fanny Hägglund vill gärna arbeta med barn i framtiden,
här lär hon sig pedagogik och gott ledarskap.

Sebastian Johansson är idrottsintresserad och vill helst bli
idrottslärare eller sportkommentator i framtiden. På barnoch fritidsprogrammet kan han kombinera sitt intresse med
mer traditionella studier.

Fanny vill jobba med barn i framtiden och här får hon
goda kunskaper för det. Den inriktningen som hon har
valt ger henne titeln barnskötare och elevassistent.
Utbildningen är, om du vill, högskoleförberedande
och Fanny vill gärna plugga vidare till förskollärare
framöver men först vill hon jobba ett tag. Det är ont
om förskollärare så elever från barn- och fritidsprogrammet är eftertraktade på arbetsmarknaden.
– Det är ett bra program där du kan kombinera
skola med fritidsintressen, som idrott till exempel,
och vi har bra och förstående lärare, säger Sebastian.
Han vill helst bli idrottslärare eller sportkommentator i framtiden.
– När du är klar kan du jobba som personlig tränare,
på gym, idrottsanläggningar eller bad- och sporthallar till exempel. Det finns många valmöjligheter och
tack vare val inom programmet kan du få behörighet
att läsa vidare på högskola, säger Sebastian.
– Det är mycket som är roligt och lärarna är noga
med att vi får rätt kunskap. Jag måste lyssna för
det som sägs på lektionerna behöver jag kunna,
säger Fanny.
Sebastian håller med och tycker att det känns
meningsfullt att lära sig det som programmet lär ut.
– Praktik och teori hänger ihop, som blodcirkulationen. säger han.
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Fanny Hägglund och Sebastian Johansson tycker att de lär sig mycket i skolan och att det
känns meningsfullt att gå på lektionerna.
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