Torekällgymnasiet

Vill du få en bra yrkesutbildning
där du har lätt att få jobb?
Barn- och fritidsprogrammet
Innehåll
Vill du arbeta med barn och ungdomar eller inom det
sociala yrkesområdet? Efter din examen från Barn- och
Fritidsprogrammet kommer du ha de kunskaper som
behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna
inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Du kommer
ges möjligheter att läsa kurser som förbereder dig för
vidare högskolestudier inom det pedagogiska- och sociala
yrkesområdet. Utbildningen kommer ge dig kunskaper i att
utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de
pedagogiska- och sociala yrkesområdena. Målet med
programmet är att förbereda dig, beroende på inriktning,
att möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i
deras utveckling. Utbildningen kommer att ge dig möjlighet
att särskilt utveckla förmågor såsom lyhördhet, kreativitet
och omdöme för att kunna skapa förutsättningar för alla
människors delaktighet och lärande. Du kommer också att
utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera
och utvärdera ditt arbete. Under utbildningen kommer du
att genomföra 15 veckors praktik inom olika pedagogiskaoch sociala verksamheter samt även ha möjlighet till
utlandspraktik på Jamaica.

Nationell idrottsutbildning, NIU
Du som är aktiv idrottare kan studera på gymnasiet och
samtidigt idrotta på elitnivå. I Södertälje kan du kombinera
de flesta av gymnasieskolans nationella program med
elitsatsning i basket, innebandy, fotboll och ishockey.
Målet är att du som elev ska få en bra utbildning både
inom din idrott och i skolan.

Lokal idrottsutbildning, LIU

Programstruktur
Gymnasiegemensamma
kurser

Programgemensamma
karaktärkurser

Individuellt val
200p

Engelska 5
100p
Historia 1a1
50p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1a
100p
Naturkunskap 1a1
50p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1
100p

Hälsopedagogik
100p
Naturkunskap 1a2
50p
Kommunikation
100p
Lärande och utveckling
100p
Människors miljöer 100p
Pedagogiskt ledarskap
100p
Samhällskunskap 1a2 50p
Svenska 2/ Svenska som
andraspråk 2
100p

Skall erbjudas:
Engelska 6
100p
Kurs i idrott och
hälsa
Kurs i estetiskt
ämne
Matematik 2a
Entreprenörskap
Estetiskt val
Svenska 3/
Svenska
som andraspråk 3

Inriktning
Pedagogiskt- och
socialt arbete

Programfördjupningar

Pedagogiskt arbete 100p
Socialt arbete 1
100p

Entreprenörskap
100p
Dramapedagogik
100p
Specialpedagogik 1 100p
Specialpedagogik 2
Skapande verksamhet/
Socialt arbete 2
100p
Grundläggande vård och
omsorg/ Barns lärande
och växande
100p

Med reservation för eventuella ändringar

Du kan även söka till Lokal Idrottsutbildning i idrotterna
simning, ishockey dam, ishockey herr och volleyboll.

Administrativ chef: Camilla Lindblad Modig
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se
08-523 041 07
SYV: Miriam Janzon
miriam.janzon@sodertalje.se
08-523 036 39

Hemsida:
www.sodertalje.se/torekallgynnasiet
E-postadress:
torekallgymnasiet@sodertalje.se

Gymnasiearbete
100p

