
Fordons- och transportprogram-
met vänder sig till elever som vill 
arbeta med olika fordon och trans-
porter eller med godshantering.

En elev som gått Fordons- och 
transportprogrammet kan börja 
jobba direkt efter utbildningen el-
ler fortsätta studera på yrkeshög-
skolan. Du kan välja de kurser du 
behöver för att studera vidare på 
högskolan. Programfördjupningen 
erbjuder en stor flexibilitet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT  
LÄRANDE – APL 
APL ger dig möjlighet att använda 
dina kunskaper från utbildningen. 
Du får ta del av de normer och krav 
som finns ute i arbetslivet. Du lär 
dig ta ansvar, att vara service- och 
kvalitetsinriktad och du får dessut-
om insyn i hur det är att driva före-
tag.

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ FT:
Transport
Denna inriktning ger kunskaper i 
trafik, transportsystem, åkeri och 
logistik. Du får lära dig köra flera 
typer av fordon och att utföra olika 
slags transportuppdrag.
Miljö- och säkerhetsmedvetet kör-
sätt samt ett bra kundbemötande 
är viktiga egenskaper för en yrkes-
förare. Exempel på yrkesutgång: 
lastbilsförare och truckförare.

Personbil
Denna inriktning ger kunskaper i 
diagnostik, reparation och  service 
av lätta fordon. Det kommer att 
ställas höga krav på dig både 
 tekniskt och socialt. Utvecklingen 
i branschen har medfört att goda 
kunskaper i engelska har blivit en 
nödvändighet. Teknisk  information 
finns numera oftast inte på 
 svenska. Exempel på yrkesutgång: 
personbilsmekaniker

TEKNIKCOLLEGE
 - ett kompetenscentra där kom-
muner, skola och företag samver-
kar för att öka attrationskraften och 
kvalitén på de utbildningar som är 
berörda.  
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“Fordons- och transportprogrammet är 
nyckeln till ett stimulerande yrke och en 
bra lön.”

Patrik Wåhlin, Fordonslärare

“Jag har ett stort bil/teknik intresse. 
Bra blandning av teori och praktik. Ger 
en bra baskunskap som efterfrågas 
på  arbetsmarknaden även inom andra 
 områden”.

Elias Rosenqvist FT16
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FT POÄNGPLAN 2019

FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 400p

Fordons- och transportbranschens villk... (200p)

Fordonsteknik - introduktion (200p)

Inriktningskurser

Inriktning Personbil; FTPER, 500p

Personbilsteknik - introduktion (200p) 

Reparation av personbilar och lätta transportfordon (300p) 

Inriktning Transport; FTTRA, 500p

Yrkestrafik 1a och 1b (200 + 300p) 

Programfördjupningar, 700p. Exempel:

Bromsar, kaross och chassi (200p)

Engelska 6 (100p)

Fordonskombinationer - godstransporter

Godstrafik

Godstransporter - specialisering

Komfort och säkerhetssystem 1a (200p)

Lastbilsmonterad kran

Maskinell godshantering

Motor och kraftöverföring (300p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
Komplettering för högskolebehörighet (Sv 2, Sv 3) 200p

APL-veckor 3 veckor 7 veckor 5 veckor

180423

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 
läggande behörighet 
till högskola och 
universitet.


