
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn- och fritidsprogrammet erbjuds både på 
Bäckadalsgymnasiet och på Sandagymnasiet.  
Det som skiljer våra utbildningar åt är de olika 
yrkesutgångarna: 

• På Bäckadal utbildar vi dig som vill bli   
barnskötare eller elevassistent. 

• På Sandagymnasiet utbildar vi dig som vill  
bli idrottsledare, aktivitetsledare eller  
personlig assistent.

Du hittar mer information på våra hemsidor och 
du får gärna höra av dig om du har frågor.

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!

BÄCKADALSGYMNASIET 
SYV Charlotta Vincent, 036-10 66 65
www.backadal.se

SANDAGYMNASIET
SYV Camilla Ekblad, 036-10 65 82
www.sandauc.se

www.jonkoping.se

PÅ VÅRA SKOLOR



Barn- och fritidsprogrammet (BF) på 
SANDAGYMNASIET

• Inriktning Fritid 
Yrkesutgång idrottstränare 

• Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete 
Yrkesutgång aktivitetsledare eller personlig assistent

Är du intresserad av att arbeta med människor  
med utgångspunkt i ledorden ledarskap, hälsa  
och idrott, med yrkesutgångar personlig assistent, 
aktivitetsledare eller idrottstränare? Då är BF på  
Sandagymnasiet rätt val. 

Att leda människor och utveckla deras förmågor 
utifrån omsorg, hälsa och fysisk aktivitet genomsyrar 
utbildningen. Utifrån de olika yrkesutgångarna  
formas utbildningen för att möta de behov som  
särskilt återfinns inom de olika yrkesutgångarna,  
men med en gemensam och bred bas. 

Oavsett om du arbetar utifrån en individ, som  
personlig tränare eller personlig assistent, eller med 
en grupp, som fritidsledarassistent, fotbollstränare  
eller träningspass känner du igen grunden men får  
slipa på de särskilda förmågor som behövs för vad 
just du behöver i din yrkesroll.

Mer information finns på www.sandauc.se

Barn- och fritidsprogrammet (BF) på 
BÄCKADALSGYMNASIET 

• Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete 
Yrkesutgångar barnskötare och elevassistent

Vill du jobba med att möta, assistera och på ett  
pedagogiskt sätt leda barn i olika åldrar, t ex på en 
förskola eller på ett fritidshem? Är du intresserad  
av att lära dig mer om hur du kan använda skapande 
verksamhet för att väcka intresse hos och aktivera 
barn? Då är BF på Bäckadalsgymnasiet rätt val.

På Bäckadal samarbetar vi med förskolor och annan 
verksamhet riktad mot barn och skolbarn, i Bäckadals 
närområde. Det gör att vi kan erbjuda dig en  
utbildning som är nära den verksamhet du kommer 
jobba i, du blir en del av vardagen för barn och unga.

På programmet kommer du t ex läsa kurser om barns 
utveckling och specialpedagogik. Vi kommer särskilt 
att fokusera på skapande (estetisk) verksamhet på 
olika sätt, t ex musik, bild, film och de digitala verktyg 
som finns för detta.

Du kommer vara del av ett nytänkande program, där 
vi tillsammans skapar framtiden. 

Mer information finns på www.backadal.se


