BARN- OCH
FRITIDSPROGRAMMET

Vettergymnasiet är en liten skola med fräscha lokaler centralt
i Jönköping som startade 2009. Att studera på Vettergymnasiet innebär
utöver en trygg, kreativ lärandemiljö även goda förutsättningar för din
framtida utveckling. Oavsett om du har som plan att studera vidare på
högskola/universitet eller arbeta i den bransch du utbildas för så får du
båda delarna hos oss!

?

Har du ett genuint intresse för människor?
Vill du jobba som barnskötare,
elevassistent eller vårda personer i behov
av stöd? Då är barn- och fritidsprogrammet
på Vettergymnasiet det rätta valet för dig!

På Vettergymnasiets barn- och fritidsprogram får
du lära dig att arbeta med människor och
utveckla din förmåga att leda och kommunicera
med andra människor. Under din utbildning hos
oss är du ute på arbetsplats i 15 veckor, vilket ger
dig arbetslivserfarenhet och möjlighet till jobb
efter avslutad utbildning.

➔

!

Utbildningen sker i balans mellan teori och
praktik. Du får både möjligheten att jobba
direkt efter eller läsa vidare på
högskola/universitet. Centralt i programmet är
människors lärande och växande,
kommunikation och möten mellan människor.
Det läggs även stor vikt vid etik, demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Sv som andraspråk
Programgemensamma
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Naturkunskap 1a2
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2
Programinriktning
Inriktning pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Inriktning socialt arbete
Sociologi
Socialt arbete
Gymnasiearbete

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100
600
Poäng
100
100
100
100
50
100
50
100
700
Poäng
100
200
100
200
300 | 300
Poäng
100

Ytterligare fördjupningskurser på 600p väljs
genom paketen Pedagogik/Socialt.
Individuellt val om 200p tillkommer.
Högskolepaketet: svenska 2, svenska 3,
engelska 6 och matematik 2.

HÄR HITTAR DU OSS!
Klostergatan 38, 553 35 Jönköping
Tel. 036-120404
info@vettergymnasiet.se
www.vettergymnasiet.se
För öppet hus tider och prova-på-dag
besök vår webbsida.

