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Det här är programmet 
Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom förskola. Det finns två 

vägar att ta sikte på och du behöver vara delaktiga i din studieplanering. 

Om du har som mål att bli behörig till nationellt gymnasieprogram så satsar du på 

dina grundskoleämnen för att bli behörig samtidigt som du får läsa gymnasiekurser 

mot Barn- och fritidsinriktningen. Hos oss lär du dig att ta ansvar för barn i förskolan 

och du får göra praktik på en förskola. Du får kunskaper om barns utveckling, 

samarbete i ett arbetslag, service och bemötande av vårdnadshavare. Om du väljer att 

satsa på att bli behörig till de nationella programmen, söker du till gymnasiet när du 

är klar med grundskolans ämnen. 

Om du väljer att gå mot anställningsbarhet är tanken att du ska kunna söka jobb efter 

detta program.  

Inför framtiden 
Arbetsmarknaden ser god ut för dem som jobbar inom pedagogisk verksamhet, 

förskola eller skola. Efter yrkesintroduktionen kan du få arbete som elevstödjare eller 

få ett vikariat på en förskola. Inom den pedagogiska verksamheten är det dock 

önskvärt att du är barnskötare eller förskollärare, därför rekommenderar vi alltid 

elever att satsa på att bli behöriga och gå det nationella programmet. 

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från 

grundskolan. 

Bra sidor 
www.sodertalje.se 

www.utbildningsguiden.se 

www.yh.se 

www.antagning.se 

www.arbetsformedling.se 

http://www.sodertalje.se/
http://www.utbildningsguiden.se/
http://www.yh.se/
http://www.antagning.se/
http://www.arbetsformedling.se/


3 

 

Programstruktur 

Grundskoleämnen 
 

Engelska  

Historia   

Matematik   

Svenska/Svenska som andraspråk   

Religion  

Musik  

Bild  

Modersmål  

Programgemensamma kurser 
 

Lärande och utveckling  100 p 

Pedagogiskt ledarskap 100 P 

Kommunikation 100 P 

Människors miljöer   100 P 

Gymnasiekurser  

Matematik 1a 100 

Engelska 5 100 

 

Mer information och kontakt 

Studie- och yrkesvägledare 
Lena Sjölinder  

Tel: 08-523 044 91 

E-postadress: 

Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se 

Hemsida: 
www.sodertalje.se 

mailto:%20Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se
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