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Fordons- och transportprogrammet, FT, leder dig in 
i något av fordons- och transportbranschens olika yrken. 
Efter din examen kan du börja jobba direkt eller fortsätta 
studera vidare inom yrkeshögskola eller högskola. 
Planerar du att studera vidare vid högskola erbjuds du 
möjlighet att välja till extra kurser för att bli 
högskolebehörig.

Vi arbetar i egen modern bilverkstad och har en övningsgård i 
direkt anslutning till skolan. Vår fordonspark är toppmodern 
och fräsch och vi har ett nära samarbete med många olika 
företag vilket ger oss tillgång till flera av de datasystem som 
används i branschen. Vi anpassar oss efter dagens teknik 
och framtida behov. Fordons- och transportbranschen är i 
dag komplex och specialiserad. Detta gör att vi jobbar mycket 
med problemlösning, miljö, säkerhet och ekonomi, vilket lär 
dig använda rätt utrustning och metod när du jobbar och 
organiserar ditt arbete.
Du övar dig redan under utbildningen i att möta medarbetare, 
kunder, personer från andra företag och leverantörer. Då 
tränar du i att förklara och resonera och du blir bekväm i 
branschens fackspråk, både på svenska och engelska. Du lär 
dig dokumentera ditt arbete och om de nationella och 
internationella överenskommelser, lagar och andra 
bestämmelser som finns.

Inriktningar
Personbilsteknik Här lär du dig om teknik, elektronik och IT i 
fordon. Vi djupdyker i den moderna fordonstekniken som är 
ett av verkstadens viktigaste hjälpmedel. Du lär dig om 
funktion, konstruktion, diagnostik, reparation och service av 
fordon. Vi arbetar i egen verkstad med externa kunder i nära 
samarbete med företag i branschen. 
Transportteknik Här lär du dig att framföra olika tunga fordon 
inom transportbranschen och om hantering av gods på lager 
och i terminal. Du ges möjlighet att erhålla körkorts-
behörigheterna B, BE, C, CE och yrkesförarkompetens för 
godstransporter. Du får även ADR-intyg, utbildningsbevis för 
hjullastare och truck. 

Framtiden 
FT öppnar dörren till en bransch där kvalificerad personal är 
efterfrågad och där du kan söka dig till arbetslivet direkt efter 
gymnasietiden. FT ger dig möjligheten till jobb som 
mekaniker, yrkesförare inom transport, logistiker och 
arbetsledare, men även möjlighet till vidare studier vid 
högskola eller universitet. 

Arbetsplatsförlagt lärande APL 
Vi har ett väldigt bra samarbete med branschen lokalt och vi 
kan erbjuda APL-platser inom många områden. Många av 
våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för 
sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning 
efter examen. Du har APL i både årskurs två och tre.
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Strukturplan Fordon- och transportprogrammet 
Gymnasiegemensamma ämnen 
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 
Engelska 5      
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1

Programgemensamma ämnen            
Fordons- och transportbranschens villkor 
Fordonsteknik - introduktion

Inriktning Personbil
Personbilsteknik - introduktion
Rep av personbilar och lätta fordon

Inriktning Transport
Yrkestrafik 1a      
Yrkestrafik 1b      

Programfördjupning Personbil
Bromsar, kaross och chassi
Motor och kraftöverföring
Komfort och säkerhetssystem 1a

Programfördjupning Transport
Godstrafik
Fordonskombinationer 
Maskinell godshantering 
Godstransporter 200

 200

100

Individuellt val    

Gymnasiearbete 

Totalt 2500

    FT • FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
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✓MEKANIK OCH TEKNIK  ✓FORDON  ✓TRANSPORT  ✓DATASYSTEM  ✓HÖGSKOLEBEHÖRIGHET




