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GYMNASIETS BARN-OCH 
FRITIDSPROGRAM
• Barn- och fritidsprogrammets sociala inriktning, socialt arbete med yrkesutgång 

mot funktionshinderområdet, ingår i VO-College certifierade samverkan i dag.

• Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är 
godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara 
godkänd i 500 poäng i Barn- och fritidsprogrammet av de 
programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng).

• Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 
poäng varav 2250 ska vara godkända. Kurserna svenska 1 eller svenska 
som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska 
vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer och eleven ska 
vara godkänd i följande kurser….
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YRKESEXAMEN 2250 POÄNG DÄR 
FÖLJANDE KURSER HAR LÄGST E
• Programgemensamma ämnen 500 poäng

Hälsopedagogik – 100 poäng
Kommunikation – 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer – 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng

• Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete – 200 poäng
Sociologi – 100 poäng

• Programfördjupning 300 poäng
Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Specialpedagogik 2 – 100 poäng

• Gymnasiegemensamma ämnen 400 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

• Gymnasiearbete 100 poäng
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VUXENUTBILDNINGEN  BARN-OCH 
FRITIDSUTBILDNING 
• 1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

• Programgemensamma ämnen 500 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Lärande och utveckling - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng

• Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete - 200 poäng
Sociologi - 100 poäng

• Programfördjupning 400 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Valfri kurs (ur Barn- och fritid) - 100 poäng

• Gymnasiegemensamma ämnen 200 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng

• Gymnasiearbete 100 poäng
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BARN-OCH FRITIDSPROGRAMMET I 
VO-COLLEGE I DAG

• 13 certifierade utbildningar i dag, fördelat på 10
gymnasieutbildningar och 3 vuxenutbildningar i sex av de 22
regionala VO-College i landet

• Fyrbodal – 4 gymnasieutbildningar
• Jönköpings län – 1 gymnasieutbildning
• Kronoberg – 2 gymnasieutbildningar och 1 vuxenutbildning
• Skåne – 1 gymnasieutbildning
• Sjuhärad – 1 vuxenutbildning
• Värmland – 1 gymnasieutbildning

• Västmanland – 1 gymnasieutbildning och 1 vuxenutbildning
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FÖRÄNDRINGAR I BARN-OCH 
FRITIDSPROGRAMMET FROM 

HT 2021
VAD BETYDER DET FÖR VO-COLLEGE - FÖRSLAG 
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FÖRÄNDRINGAR I BARN-OCH 
FRITIDSPROGRAMMET
• Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete 

slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom 
inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 
1 och socialt arbete 2 skapas. Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

• Barn och fritidsprogrammet leder till yrken och vidare studier på yrkeshögskola, 
högskola/universitet.

• I dag har programmet tre inriktningar:
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Fritid och hälsa

• Det är inriktningen Socialt arbete, med yrkesutgång funktionshinderområdet som ingår i 
VO-College certifierade samverkan i dag.
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FÖRÄNDRINGAR FORTS…. 

• From 1 juli 2021 kommer Barn- och fritidsprogrammet ha två inriktningar med 
tillhörande yrkesutgångar,  varav en inriktning är intressant för VO-College:

• Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete:

• Barnskötare

• Elevassistent

• Personlig assistent

• Stöd och service inom funktionshinderområdet

• Väktare
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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET I 
VO-COLLEGE FROM 1 JULI 2021 -
FÖRSLAG
• Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete, med vissa 

yrkesutgångar i VO-College from 2021 

• Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete med de yrkesutgångar som leder till arbete 
inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, skulle kunna ingå i den 
certifierade samverkan i VO-College framöver. Den förändring som beskrivits medför att 
kurserna som nu ingår i inriktningen Socialt arbete (Socialt arbete och Sociologi)  utgår 
och from 1 juli 2021 ingår följande kurser i den nya inriktningen:

• Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete 300 gymnasiepoäng

• Pedagogiskt arbete 200 poäng

• Socialt arbete Socialt arbete 1 100 poäng
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BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET I 
VO-COLLEGE FROM 1 JULI 2021 -
FÖRSLAG
• Gymnasieskolan - 2500 poäng, inriktning pedagogiskt och socialt arbete, yrkesutgång 

funktionshinderområdet.

• Vuxenutbildning, 1500 poäng med inriktning pedagogiskt och socialt arbete, yrkesutgång 
funktionshinderområdet.

• Inriktning pedagogiskt och socialt arbete 300 poäng

• Pedagogiskt arbete 200 poäng

• Socialt arbete 1 100 poäng

• I övrigt samma kurser som i dagsläget - https://www.vo-college.se/diplom
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PROCESSEN I VO-COLLEGE

• NKR har fått ta ställning till förslaget och svarar på frågor 
som;

• Ser du möjligheter att rekrytera medarbetare från Barn- och fritidsprogrammet from 1 
juli 2021, till området stöd till personer med funktionsnedsättning, utifrån beskrivningen i 
det här dokumentet? Beskriv gärna 

• Om nej, beskriv varför

• Har du synpunkter, frågor eller förslag när det gäller Barn- och fritidsprogrammet from 1 
juli 2021 och det förslag till paketering för gymnasiet och vuxenutbildningens möjligheter 
att ingå i den certifierade samverkan i VO-College?

• De som svarade var positiva och såg främst möjligheter 
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PROCESSEN I VO-COLLEGE

• Nationella rådet diskuterar frågan under hösten

• Ytterst är det styrelsen för VO-College som fattar beslut 
om vilket innehåll som ska finnas för att det ska ge 
diplom i VO-College. Nästa styrelsemöte är den 2 
december 2020

• Förslaget är att Barn- och fritidsprogrammet, inriktning 
pedagogiskt och socialt arbete, yrkesutgång 
funktionshinderområdet ska ingå i VO-College 
certifierade samverkan som en utbildnings- och 
rekryteringsväg
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AVSLUTANDE REFLEKTION

• Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete 
med yrkesutgång funktionshinderområdet är en av utbildnings- och 
rekryteringsvägarna för arbete inom området.

• VO- College har som ambition att öka andelen Barn- och fritidsprogram och 
motsvarande vuxenutbildning ( med den inriktningen och yrkesutgång)  i 
befintliga och nya college.

• Arbetslivets medverkan  är otroligt viktig för att utbildningen som helhet 
ska vara bra.

• Viktigt med bra arbetsplatsförlagt lärande med utbildade handledare 

• Påverka genom att medverka i lokala styrgrupper i VO-College och/eller 
lokala programråd
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