
Stödassistent
Barnskötare  

och elevassistent

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Barn- och fritidsprogrammet

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Prova på att vara elev på Barn- och 
fritidsprogrammet under en dag 



 

Barn- och fritidsprogrammet

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 burgardens_gymnasium
 Burgårdens gymnasium

     Burgårdens gymnasium

Arbetsplatsförlagt lärande  
Lärande kan ske på många sätt och på olika platser. 
16 veckor av din utbildning kommer du att ha din  
utbildning på en arbetsplats, det vill säga arbets-
platsförlagt lärande (apl).  

Du följer en handledare och gör arbetsuppgifter  
under handledning. Under tiden som du har din  
utbildning på arbetsplatsen har du bra möjligheter 
att skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Din utbildning  
Det är här du ska gå om du på ett eller annat sätt  
vill jobba med människor. På Barn- och fritids- 
programmet utbildar du dig till att bli stödassistent 
arbeta med stöd i boende, daglig verksamhet och 
skola, barnskötare eller som elevassistent.  

Yrkesutgångar 
På Barn- och fritidsprogrammet har vi en inriktning, 
Pedagogiskt och socialt arbete och  tre yrkes- 
utgångar, barnskötare, elevassistent, och stöd- 
assistent. Du väljer yrkesutgång inför årskurs två.

Barnskötare  
och elevassistent 
Är inriktningen för dig 
som vill arbeta med 
barn och unga. Du får 
praktiska och teoretiska 
kunskaper om arbetet på 
förskola, skola och  
fritidshem. 

Stödassistent 
Är för dig som vill arbeta 
med människor i alla  
åldrar och lära dig om 
olika behov hos personer 
med funktionsvariationer. 

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

Efter din utbildning 
Kan du börja arbeta  
direkt som barnskötare 
eller elevassistent.  

Om du har läst kurser 
som ger dig grund- 
läggande behörighet  
för vidare studier kan  
du till exempel utbilda 
dig till lärare, förskol-
lärare, fritidspedagog 
socionom, sjuksköterska, 
psykolog eller polis på 
högskolan. 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  


