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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 
 
 

Vill du arbeta med människor? Då är barn-  
och fritidsprogrammet något för dig! Välj 
mellan yrkesutgångarna väktare och 
barnskötare/elevassistent. 
 

YRKESUTGÅNG VÄKTARE 
Det här är yrkesutgången för dig som vill lära dig 
om socialt arbete och säkerhet i samhället. Du får 
träna på att förebygga och förhindra olyckor och 
bränder och att hjälpa människor i nödsituationer. 
Du lär dig om kris- och konflikthantering och att 
utveckla kunskaper i att bemöta och arbeta med 
människor utifrån en demokratisk värdegrund. 

Utbildningen riktar sig till dig som är nyfiken  
på säkerhet, brand och räddning och stort fokus 
ligger på praktiska moment kring problemlösning 
och handlingsberedskap inom väktarbranschen och i 
samarbete med räddningstjänsten. Våra bevaknings-
kurser arrangeras i samarbete med branschens yrkes- 
och arbetsmiljönämnd. 

En naturlig fortsättning på yrkesutgång  
väktare är att läsa till arbeten inom räddnings-
tjänsten, till polis eller annat yrke inom säkerhet  
och socialt arbete. 

YRKESUTGÅNG 
BARNSKÖTARE/ELEVASSISTENT  

Här läser du om barns utveckling och lärande  
och lär dig med hjälp av genomtänkt pedagogik  
att stimulera barn och ungdomar till en god 
utveckling i sociala sammanhang. I din framtida 
yrkesroll kan du komma att möta människor i alla 
åldrar: små barn, skolbarn och deras föräldrar. 
Under första året får du träna på att förstå hur du 
själv och andra människor fungerar.  

En naturlig fortsättning är att läsa till 
förskolelärare eller andra pedagogiska yrken. 

Du har oavsett yrkesutgång minst 15 veckors 
praktik, där du kommer i direktkontakt med yrket. 

För elever som påbörjar studier på yrkesprogram 
från och med hösten 2023 kommer grundläggande 
behörighet att erbjudas enligt Skolverkets nya 
regler. 

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. 



 

KONTAKTA OSS  
Tommy Fredriksson, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 15 18 
E-post: tommy.fredriksson@karlstad.se 

Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 00 
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KURSER PÅ BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA  
ÄMNEN 600 POÄNG 
Engelska 5  ....................................................................  100 p 
Historia 1a1  ....................................................................  50 p 
Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 
Matematik 1a  ...............................................................  100 p 
Naturkunskap 1a1  .........................................................  50 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 1a1  ..................................................  50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 POÄNG 
Hälsopedagogik  ...........................................................  100 p 
Naturkunskap 1a2  .........................................................  50 p 
Kommunikation  ...........................................................  100 p 
Lärande och utveckling  ...............................................  100 p 
Människors miljöer  ......................................................  100 p 
Pedagogiskt ledarskap  ...............................................  100 p 
Samhällskunskap 1a2  ..................................................  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 de 
kommunala gymnasieskolorna erbjuder inom det 
individuella valet. Du kan läsa fler program-
specifika kurser, läsa in särskild behörighet eller 
välja kurser bara av rent intresse. 

INRIKTNINGSGEMENSAMMA KURSER 
Socialt arbete 1  ............................................................  100 p 
Pedagogiskt arbete  .....................................................  200 p 
 
YRKESUTGÅNG VÄKTARE 
Programfördjupningar för väktare 
Bevakning och säkerhet  .............................................  300 p 
Brand och räddning ……………………………………………. 200 p 
Akut omhändertagande  .............................................  100 p  
 
YRKESUTGÅNG BARNSKÖTARE/ 
ELEVASSISTENT 
Programfördjupningar 
Specialpedagogik  ........................................................  100 p 
Pedagogiska teorier och praktiker  ...........................  100 p 
Skapande verksamhet  ................................................  100 p 
Barns lärande och växande  ........................................  100 p 
Digitalt skapande  ........................................................  100 p 
Dramapedagogik  .........................................................  100 p 
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