
Barn- och fritidsprogrammet, Arrangörskap och fritid
Inriktning Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet på Hudik-
gymnasiet är ett yrkesprogram för dig som 
vill jobba med människor och som vill jobba 
praktiskt med att organisera och leda samt 
få högskolebehörighet. Vill du ordna en stor 
sportturnering? Organisera en konsert eller
lära dig att bli en uppskattad ledare för både 
barn och vuxna? Här får du möjlighet att 
använda din kreativitet och din framåtanda för 
att arrangera och organisera arrangemang 
och fritidsaktiviteter för människor. 

Vårt barn- och fritidsprogram har en del 
kurser inom arrangörskap och inriktningen 
heter därför Arrangörskap och fritid. Väljer 
du vårt Barn och fritidsprogram har du en 
god grund för att arbeta professionellt med 
upplevelser, arrangemang och events men 
också med skola, omsorg och friskvård. Dina 
framtida yrken kan exempelvis vara arrangör, 
eventkoordinator, projektledare, idrottsplats- 
personal, aktivitets- eller idrottsledare, lärare, 
barn- och ungdomsledare m.m. eller varför 
inte starta eget företag? 

I årskurs tre har du möjlighet att genomföra
en del av din utbildning i form av ett
UF-företag med externa kunder, en  
ovärderlig erfarenhet. 
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På Barn- och fritidsprogrammet fokuserar vi på organisations- och ledarpro-
cesser som ger eleverna pedagogiska kunskaper och förmågor men också 
kunskaper om och praktiska erfarenheter av att planera och genomföra olika 
typer av aktiviteter och arrangemang. Utbildningen ger även kunskaper inom 
människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om 
människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

Det är ett yrkesförberedande program som vi har anpassat med kurser som 
gör att du även här kan bli behörig till vidare studier på högskola.

15 veckors praktik
Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet - APL. Det be-
tyder att du under 15 veckor kommer att praktisera på en eller flera arbetsplatser. 
Det kommer att utveckla dina yrkeskunskaper och du får en inblick i den bransch 
du har valt. Det är bra för att skapa nätverk och kontakter inom yrket samtidigt 
som du får testa dina kunskaper. 

PRIV-platser 
På Barn- och fritidsprogrammet finns ett begränsat antal PRIV-platser för de 
elever som saknar betyg i något enstaka ämne i åk 9. Som PRIV-elev läser eleven 
på programmet som alla andra under tre år och läser upp det grundskolebetyg 
som saknas under tiden.

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår Motivations 
& ledarskapsutbildningen. När du tagit studenten hos 
oss kommer du att ha fått kunskaper som ger dig ett 
försprång i arbetslivet.

I Motivations & ledarskapsutbildningen lär du dig om 
konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, 
hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom  
Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig 
själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra 
ledare för dig själv och andra.

På programmet Arrangörskap och fritid ingår Motivations & ledarskaps-
utbildningen i kurser som Pedagogiskt ledarskap, Kommunikation och 
Psykologi. 

Barn- och  
fritidsprogrammet 

Arrangörskap och fritid 
Inriktning Fritid och hälsa

Gymnasiegemensamma 

ämnen 600p

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

Programgemensamma 

ämnen 700p

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

Fritid och hälsa  300p

Fritids- och 
friskvårdsverksamheter 200 
Fritids- och 
idrottskunskap 100 

Programfördjupning 600p

Eventteknik 100 
Konferens och 
evenemang 100 
Psykologi 1 50 
Psykologi 2b 50 
Svenska 3 100 
Ungdomskulturer 100 
Entreprenörskap 100 

 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p 

----------------------------------------- 
Totalt:  2500p

Hudikgymnasiet bygger på en idé om 
unga människors utveckling och en 
tro på sin egen förmåga. Vår vision är 
att skapa världens mest motiverande 
skola för både lärare och elever. 


