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Lärlingsutbildningen  
 
 

Barn- och fritidsprogrammet   LÄRLING 

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete   

 

Om utbildningen  
Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med människor i alla åldrar. Du lär dig om 

människans utveckling, hälsa och behov och hur du kan hjälpa barn att utvecklas och må bra 

genom pedagogiskt arbete. Du får både praktiska och teoretiska kunskaper om olika 

pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem samt kunskaper om att 

planera och genomföra aktiviteter inom dessa verksamheter  
  
Bra att tänka på   
För att kunna gå ut på APL måste du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret vid skolstart, 

detta ska sedan lämnas oöppnat till din yrkeslärare.   
  
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Lärlingsutbildning  
Att läsa en utbildning i lärlingsformat innebär att du kommer genomföra minst 50% av din 

utbildning på APL.  Att vara ute på en arbetsplats ger dig kunskaper i yrket, 

arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra APL-

platser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.  
  
Högskolebehörighet  
På barn- och fritidsprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du 

kurserna svenska/svenska som andraspråk 3 samt kursen engelska 6. Kurserna väljer du 

när du börjat på utbildningen och de läses i åk 2 och 3. Matematik 2a erbjuds som utökad 

kurs, den kan behövas för att komma in på vissa högskoleutbildningar.   
  
Exempel på yrken  

• Barnskötare  

• Elevassistent   

• Personlig assistent  

• Stöd och service inom funktionshinderområdet  
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Poängplan 

Yrkesutgång barnskötare 

 

Gymnasiegemensamma ämnen    600 poäng 

Engelska 5                        100 

Historia 1a1                           50 

Idrott och hälsa 1                       100 

Matematik 1a                        100 

Naturkunskap 1a1                         50 

Religionskunskap 1                                    50 

Samhällskunskap 1a1                          50 

Svenska 1 eller                   

Svenska som andraspråk 1  100 

 

 

 Programgemensamma ämnen        700 poäng 

Hälsopedagogik   100 

Naturkunskap 1a2               50 

Kommunikation  100 

Lärande och utveckling  100 

Människors miljöer  100 

Pedagogiskt ledarskap  100 

Samhällskunskap 1a2   50 

Svenska 2   100 

Inriktning             300 poäng 

Socialt arbete 1  100 

Pedagogiskt arbete  100 

 

 
Programfördjupning                         500 poäng 

Skapande verksamhet  100 

Naturguidning 1  100 

Pedagogiska teorier och praktiker 100 

Specialpedagogik 1  100 

Barns lärande och växande   100 

Digitalt skapande 1  100 

 

 
Övriga kurser            300 poäng 

Individuellt val                        200 

Gymnasiearbete                       100 

 

Summa poäng                     2500 

Du har även möjlighet att välja till 

kurser för högskolebehörighet.  

Lärlingsutbildningen innebär att 50% 

av undervisningstiden ligger ute på 

företag. 

 


