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     KORTA FAKTA

Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till  
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siffrorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Fordons-och transportbranschens
villkor och arbetsområden  200
Fordonsteknik – introduktion  200

Inriktningar  (400-500)
Personbil  400
Transport  500

Programfördjupningar  (700-800)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Gillar du att meka med motorer och fordon eller ser en framtid som 
yrkeschaufför på världens vägar? Fordons- och transportprogrammet 
ger dig breda teoretiska och praktiska kunskaper i två spännande bran-
scher där det finns gott om jobb efter avslutad utbildning. 

Vilken inriktning passar dig?
• Personbil: Du lär dig att utföra felsökning, reparationer och service.  

I årskurs 2 – 3 arbetar du i skolans kundverkstad och tränar på 
kundkontakt, beställning av reservdelar och fakturering. För att 
du ska få lära dig den allra senaste tekniken sker utbildningen i 
samarbete med Volvo Cars och Brandt bil. Samarbetet gör  
Gymnasium Skövde till en certifierad skola där lärare och  
elever får en spetskompetens inom området.

• Transport: Du lär dig hur man hanterar såväl fordon som last på ett 
säkert sätt. Det rustar dig för ett spännande yrke med stor variation 
och ger dig möjlighet att jobba både självständigt och i lag. När du 
klarat kriterierna får du intyg på att du besitter kompetens för att köra 
truck, lastmaskin och kran. Du får också möjlighet att ta körkort för B, 
C, CE samt intyg för att köra farligt gods och utföra arbete på väg. Vårt 
stora övningsområde och samarbetet med branschen bidrar till att 
skapa verklighetslika situationer i utbildningen.

Visste du det här om programmet?
TYA* anordnar varje år tävlingar runt om i landet där gymnasieelever 
tävlar mot varandra i transportteknik. De bästa eleverna gör sedan 
upp i SM (svenska mästerskapen).

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor 
inom den inriktning du har valt.
 

*TYA (Transportfackens yrkes- och abetsmiljönämnd) är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar-  
och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. 

Fordons- och transport- 
programmet
–  Jobba med bilar och tunga fordon
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gymnasiumskovde.se

SKÖVDE KOMMUN
Telefon: 0500 - 49 80 00 
skovdekommun@skovde.se 
Besöksadress:
Stadshuset
Fredsgatan 4, 541 83 Skövde 

 GYMNASIUM SKÖVDE  
 KAVELBRO
 Telefon: 0500 - 49 75 00
 Kavelbrovägen 17
 541 36 Skövde
 

GYMNASIUM SKÖVDE 
VÄSTERHÖJD
Telefon: 0500 - 49 38 00
Gymnasiegatan 1
541 31 Skövde

Mer information hittar du i Gymnasium Skövdes 
utbildningskatalog 2023 och på hemsidan
gymnasiumskovde.se

Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar  
i de erbjudna programmen. 

facebook/gymnasiumskovde

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 23 NOVEMBER!

INRIKTNING PERSONBIL   (400) 
Basteknik     100 
Service och underhåll 1    100
Service och underhåll 2    100 
Verkstad och elteknik    100
 
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR PERSONBIL (800)
El och hybridfordon 1    100 
Service och bemötande   100 
System och diagnosteknik 1   200 
System och diagnosteknik 2   100 
Chassi och bromsar    100 
Kraftöverföring     100 
Förbränningsmotorer    100 
 

INRIKTNING  (500) 
Yrkestrafik 1a  200 
Yrkestrafik 1b  300 

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  (700) 
Maskinell godshantering  200
Godstrafik  200
Fordonskombinationer - godstransporter 200
Godstransporter - specialisering  100

PERSONBIL TRANSPORT


