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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 
 

 
 Om du vill arbeta med människor är barn-  
och fritidsprogrammet på Nobelgymnasiet 
något för dig! Detta är en yrkesutbildning  
med två yrkesutgångar och gemensamt för 
båda är att du kommer att ha ett yrke där du 
dagligen jobbar med människor i olika åldrar 
och i olika situationer. 
 
Oavsett om du väljer att utbilda dig till väktare  
eller barnskötare kommer du under din gymnasietid 
att göra minst 15 veckors APL ute i yrkeslivet för  
att lära dig hur yrket fungerar och vad det innebär. 
Gemensamt för hela programmet är att teori varvas 
med praktiska övningar. Beroende på vilken inriktning 
du väljer kan det vara barn, ungdomar eller vuxna 
som blir de du kommer att möta i ditt framtida yrke.  
 

VÄKTARE SOM YRKESUTGÅNG 
Detta är yrkesutgången för dig som har intresse  
av att vilja lära dig mer om människors säkerhet  
i samhället och socialt arbete. Du får träna på att 
förebygga, för-hindra, försvåra att olyckor sker  
i samhället. I kursen brand och räddning lär du  
dig att hjälpa människor i nödsituationer och att 
förebygga brand. Du kommer att lära dig mer om 
kris- och konflikthantering, utveckla kunskaper  
i att bemöta och arbeta med människor ur ett 
demokratiskt värdegrundsperspektiv. Utbildningen 
inriktar sig mot säkerhet, brand- och räddning och 
stort fokus ligger på att delta på praktik inom 
väktarbranschen, praktiska övningar i samarbete  
med Räddningstjänsten, problemlösning och 
handlingsberedskap i olika situationer. 

Yrkesutgången är väktare och du utbildas av  
BYA Branchens yrkes-och arbetsmiljönämnd vad 
gäller bevakningskursen. 

En naturlig fortsättning är exempelvis att läsa till 
arbete inom Räddningstjänsten, polis eller annat 
yrke inom säkerhet och socialt arbete. 
 

BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT  
SOM YRKESUTGÅNG 

På denna yrkesutgång lär du sig att stimulera barn 
och ungdomar till en god utveckling i ett socialt 
sammanhang, med hjälp av genomtänkt pedagogik. 
I din framtida yrkesroll kommer du att möta 
människor i alla åldrar: små barn, skolbarn och 
deras föräldrar och därför får du under första året 
hos oss träna på både att förstå dig själv och hur 
andra människor fungerar. Vi jobbar också mycket 
med förmågan att samarbeta med andra.  

Du kan också lägga till kurser för att få behörighet 
att läsa vidare på universitet eller högskola. En 
naturlig fortsättning är exempelvis att läsa till 
förskolelärare eller andra pedagogiska yrken. 
 

 

 
Vill du veta mer kontakta din studie- och 
yrkesvägledare. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/nobelgymnasiet 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 

 
OBS! 

För att bli antagen till utbildningen  
krävs att du är ostraffad och inte finns  

med i Polisens belastningsregister. 



 

KONTAKTA OSS  
Kristoffer Kjäll, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 15 15 
E-post: kristoffer.kjall@karlstad.se 

Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 00 

 

O
kt

ob
er

 2
02

0 

KURSER PÅ BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA  
ÄMNEN 600 POÄNG 
Engelska 5  ....................................................................  100 p 
Historia 1a:1  ...................................................................  50 p 
Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 
Matematik 1a:1  ...........................................................  100 p 
Naturkunskap 1a:1  ........................................................  50 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 1a:1  .................................................  50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 POÄNG 
Hälsopedagogik  ...........................................................  100 p 
Naturkunskap 1a:2  ........................................................  50 p 
Kommunikation  ...........................................................  100 p 
Lärande och utveckling  ...............................................  100 p 
Människors miljöer  ......................................................  100 p 
Pedagogiskt ledarskap  ...............................................  100 p 
Samhällskunskap 1a:2  .................................................  50 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 

Vi erbjuder alltid svenska/svenska som andra- 
språk 3 samt engelska 6, för dig som vill få grund-
läggande behörighet till universitet och högskolor. 
Dessa kurser kan du välja inom individuellt val 
och utökad kurs. 
 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 300 POÄNG 

INRIKTNINGSGEMENSAMMA KURSER 

Socialt arbete 1 ............................................................  100 p 
Pedagogiskt arbete  .....................................................  200 p 
 
Programfördjupningar för 
barnsköte/elevassistent 
(KURSLISTAN KOMMER ATT  
JUSTERAS HT2021) 

Specialpedagogik  ......................................................... 100 p 
Pedagogiska teorier  ..................................................... 100 p 
Skapande verksamhet ................................................. 100 p 
Etnicitet och kulturmöten  ............................................ 100 p 
Digitalt skapande  ......................................................... 100 p 
Sociologi  ......................................................................... 100 p 
 
Programfördjupningar för väktare 
(KURSLISTAN KOMMER ATT  
JUSTERAS HT2021) 

Bevakning och säkerhet  .............................................  300 p 
Brand och räddning ……………………………………………. 200 p 
Akut omhändertagande  .............................................  100 p 
 
 


