– Jag ville pröva att jobba med människor.
Under första året här har vi praktiserat på
förskola, men jag känner mer och mer att
väktarinriktningen passar mig bäst – där
kommer man i kontakt med många olika
slags människor. Efter skolan planerar jag
att jobba som väktare, kanske i Göteborg.
Johan Axelsson, 3:e året
– social inriktning

Teknikum – här möter du framtiden
På Teknikum tar eleverna steget in i framtiden redan från första
skoldagen. Genom vårt sätt att arbeta skapas möjligheter, nyfikenhet och kunskap som förändrar liv i mötet mellan människa och
teknik. Med hjälp av roliga experiment och verklighetsanpassade
projektarbeten sätter vi fokus på teknik som en del av lärandet.
Kunskapen du får med dig tar dig alltid framåt, närmare den betydande roll du kommer ha som vuxen. Efter dina tre år på Teknikum
är du redo att bli en del av framtidens lösningar.
Kontakt: Tel: 0470-419 00, E-post: teknikum@vaxjo.se
www.teknikum.se
Studie- och yrkesvägledare: Carina Bech
Tel: 0470-419 29, E-post: carina.bech@vaxjo.se

– Jag valde det här programmet för att jag
älskar barn, de är helt underbara! Jag kollade upp flera olika skolor och var här på
öppet hus innan jag bestämde mig. Det är
bra med mycket praktik första året, så man
får veta om man valt rätt. Och det har jag! I
framtiden vill jag läsa vidare till psykolog.
Rebecka Palenzovska, 3:e året
– pedagogisk inriktning
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Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram
för dig som tänker dig en framtid där du arbetar
med människors lärande och utveckling i olika
åldrar. Som barnskötare eller elevassistent inom
barnomsorg, fritidsverksamhet eller det sociala
yrkesområdet som väktare. Du får möjlighet att
uppnå grundläggande högskolebehörighet inom
programmets ram.
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Lär dig om samverkan,
kommunikation och
samspel mellan människor

Här lär du dig
om yrkesområden där människor står i centrum. Utbildningen ger dig kunskap om och en fördjupad förståelse för
människors agerande i olika situationer. Du får kunskap om
människors socialisation och samspel. Samverkan, samarbete och kommunikation är viktiga begrepp i utbildningen.
Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som
behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom
pedagogiska och sociala yrkesområden.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) knyter ihop teori och
praktik och omfattar minst 15 veckor av utbildningstiden.
Under din praktik kommer du att träffa människor i olika
åldrar. För att få stöd i dina studier har du tillgång till ett
eget digitalt verktyg.
Inriktningar
Pedagogisk inriktning
väljer du som har intresse av att arbeta med yngre barn eller
människor med olika svårigheter. Du lär dig pedagogiska arbetsformer för att stärka människors utveckling och lärande.
Du lär dig också att organisera och leda grupper inom barnoch fritidsverksamhet. Efter gymnasiet kan du söka jobb
som barnskötare inom förskoleverksamhet eller elevassistent
inom skolverksamheten. Du kan också arbeta med funktionshindrade inom omsorgen.
Social inriktning
väljer du som har intresse av sociala processer och förhållanden inom socialpolitiska områden. Genom kunskaper
om människors lärande och levnadsmiljöer lär du dig att
analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor
och deras möjligheter att utvecklas. Utbildningen inriktas
mot problemlösning och handlingsberedskap. Inriktningen
förbereder dig inför arbete som väktare.
Efter programmet
Du blir väl förberedd för den yrkesutgång som du har valt.
Om du har valt pedagogisk inriktning kan du söka jobb som
barnskötare och elevassistent. Väljer du social inriktning har
du efter programmet en godkänd väktargrundutbildning och
är direkt anställningsbar. Du kan genom tillval få bredare
behörighet för att studera vidare till exempelvis förskollärare, fritidspedagog, socionom, polis, sjuksköterska eller
lärare.

POÄNGPLAN
BF : Barn- och fritidsprogrammet
Yrkesprogram

Poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a:2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a:2
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

700
100
50
100
100
100
100
50
100

INRIKTNINGAR
Pedagogisk
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete

300
300
100
200

Social
Socialt arbete
Sociologi

300
200
100

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Till exempel:
Psykologi 1
Svenska 3/svenska som andraspråk 3
Specialpedagogik 1 och 2
Bevakning och säkerhet
Historia 1a:2

600

GYMNASIEARBETE

100

INDIVIDUELLT VAL

200

TOTALT

50
100
200
300
50

2 500
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