
Kursplan Fritidsledarutbildningen 

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning för dig som vill jobba med människor. 

Vår grund är pedagogik och ledarskap med särskild inriktning på våra profilområden 

Funktionsnedsättning, Vård & Behandlingspedagogik och Hälsoarbete. Under första året 

ligger tyngdpunkten på individen, för att under andra året mer arbeta med gruppen och 

grupprocesser. I utbildningen ingår två praktikperioder. 

 

Kurs- och läsårsplan FL 1 

Höstterminen 
v.35-36  

 Ledarskap och grupprocesser 

 Introduktion fritidsledarrollen 

 Två-dagars introduktionsresa 
 
v.37-39 

 Introduktion i yrkesområdet 

 Besök av fritidsledare i våra tre profilområdena 

 Auskultationsvecka på en arbetsplats 
 
v.40-43 

 Start profilen ”Funktionsnedsättning” 

 Start samarbetet med allmän kurs ”Växa Vidare” 

 Start ”Människan” med utvecklingspsykologi 

 Start ”Skapande verksamhet” 

 Start ”Hälsoarbete och Friskvård” 
 
v.44 Höstlov 
 
v.45-49 

 Fortsättning på profilen ”funktionsnedsättning”, Utvecklingspsykologi, samarbetet Växa 
Vidare, Skapande och Hälsoarbete. 

v.50  

 Temavecka integrationsarbete, tillsammans med FL 2 
v.51 

 Avslutningsvecka, med gemensamma aktiviteter för hela skolan 
 
 

Vårterminen 
v.2-3 

 Avslutning  profilen Funktionsnedsättning  

 Förberedelser för första praktikperioden 
 
v.4-9 

 Praktik på egen vald plats  
 
 



v.10-20 

 Profil ”Vård & Behandlingsarbete” 

 Anatomi och fysiologi 

 Forts. Skapande och Hälsoarbete 

 V.13 Vinterfjällsutbildning i Trysil 
 
v.21-24 

 Friluftsliv, Kanoting 

 Förberedelser Sommarfjällsutbildning 

 

Kurs- och läsårsplan FL 2 

Höstterminen 
v.35-37  

 Sommarfjällsutbildning Sylarna. Förberedelser, genomförande och efterarbete. 

 Ledarskap och grupprocesser. 
 
v.38-41 

 Forts. profil ”Vård & Behandlingsarbete 

 Helgläger med organisationen ”Bryggan” 
 
v.42-47 

 Praktik på egen vald plats 
 
v.48-49 

 Fördjupning i Hälso- och Friskvårdsarbete 
v.50  

 Temavecka integrationsarbete, tillsammans med FL 1 
v.51 

 Avslutningsvecka, med gemensamma aktiviteter för hela skolan 
 
 

Vårterminen 
v.2-6 

 Pedagogik och pedagogisk grundsyn  

 Forskningsmetodik 

 Samhälle, samhällsekonomi 

 Start Specialarbete 
 
v.8-18 

 Specialarbete 

 Socialpedagogik 

  Vinterfjällsutbildning i Trysil, med FL 1(v.13) 

 Ledarskap 

 Samhälle 

 Hälsoarbete 

 Praktiska skolprojekt 
 
 



 
v.19 

 Projektresa till Prag. 
 
v.20-24 

 Ansvariga Ungdomsspelen (VHIF, Hk-föreningar) 

 Redovisningar specialarbeten 

 Fördjupningar i Yrkesområdet 

 Avslutning! 


