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SUNDBYBERGS
SIMHALL

Logotyp
Stadens verksamheter

I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn 
skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under 
Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler) 
medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas 
verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan.

Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna. 
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Barn- och fritidsprogrammet

DU KOMMER AT T UT VECKL A DINA  kunskaper 
inom pedagogik och hur du kan arbeta med barns 
utveckling och lärande. Du får också kunskaper 
om lagar, förordningar och styrdokument i  
förskolan; till exempel barnkonventionen,  
mänskliga rättigheter, demokratiska värden  
och andra internationella överenskommelser. 

Utbildningen innehåller både utvecklings- 
psykologi och allmän psykologi. Gruppdynamiken 
i klassen är en del av lärandet och du kommer att 
få utveckla din förmåga att leda, kommunicera, 
skapa och samarbeta.

Anledningar till att du ska välja Barn- och 
fritidsprogrammet

• Du vill jobba med människor som är  
i alla åldrar

• Du vill få mer kunskap om pedagogiskt 
arbete

• Du vill få en ledarskapsutbildning

• Du vill utveckla din sociala kompetens

• Du får planera och arrangera aktiviteter  
för förskolor, skolor, friskvårdsverksamheter 
och omsorgsverksamhet

• Utbildningen leder till en yrkesexamen

• Du får en bra grund för vidare studier till 
bland annat lärare, förskollärare, polis,  
eller socionom

• Du får göra APL

Dina framtidsmöjligheter efter Barn- och 
fritidsprogrammet

Dina möjligheter är många:

• Efter gymnasieutbildningen kan du söka jobb 
som exempelvis personlig assistent, elevassis-
tent, barnskötare.

• Vill du studera vidare finns många olika möj-
ligheter, till exempel fritidspedagog, fritidsle-
dare, behandlingsassistent, socionom, social-
pedagog, psykolog, polis och brandman.

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och 
vuxna. Här får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förut-
sättningar. Du kan också välja att läsa in grundläggande behörigheter 
för att kunna studera vidare på universitet och högskola.  

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

S:T MARTINS GYMNASIUM är ett  
kommunalt gymnasium i Sundbyberg och hos 
oss går ca 300 elever.

Vi har yrkesprogrammet med inriktningarna 
Frisör och Hår- och Makeupstylist. Vi har även 
Fordonsprogrammet samt Barn- och fritids-
programmet.

E-post: gymnasieinfo@sundbyberg.se 
Telefon: 08-706 87 72 
Besöksadress: Rissneleden 142, Vallapark

www.stmartinsgymnasium.se


