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Vi reserverar oss för att poängplanerna kan komma att
förändras beroende på skolverkets riktlinjer samt
om antalet elever är för få.

Gemensamma kurser
svenska/svenska som andraspråk 1
Matematik 1a
engelska 5
samhällskunskap 1a1
idrott och hälsa 1
Fordonsteknik - introduktion
Fordon- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

Sammanlagda poäng år 1

Gemensamma kurser
personbilar - chassi och bromsar
personbilar - system och diagnosteknik 1
personbilar - förbränningsmotorer
personbilar - kraftöverföring
personbilar - service och underhåll 2
svenska/svenska som andraspråk 3* 
gymnasiearbete

Individuellt val 100-200 poäng
personbilar - system och diagnosteknik 2
el- och hybridfordon 2
Hjulutrustning
idrott och hälsa 2
estetisk kommunikation
entreprenörskap
Matematik 2

Sammanlagda poäng år 3
Gemensamma kurser
Historia 1a1 
Religion 1
naturkunskap 1
idrott och hälsa 1 forts.
personbilar- basteknik
personbilar - verkstad och elteknik
personbilar- service och underhåll 1
el- och hybridfordon 1
Flerbränslefordon*
servicekunskap 1*
svenska/svenska som andraspråk 2*
engelska 6*

Sammanlagda poäng år 2
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* Kursen går att välja bort i samråd med studie- och yrkesvägledare.



Inriktning Personbil
Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet med inriktning 
personbil är för dig som vill kunna börja arbeta som 
personbilsmekaniker direkt efter din studietid hos 
oss. inom programmet får du utveckla din kunskap 
om olika fordons konstruktioner. Du lär dig även om 
diagnostik, reparation och service.

på Bergstrands gymnasium har du tillgång till en modern verkstad med 
den teknik som behövs för de senaste kurserna inom området. 
Då utbildningen går mer och mer åt avancerad teknik krävs exempelvis 
kunskap i olika datasystem och grundläggande kunskaper inom elektronik.

stor vikt läggs på att du som elev övar upp din förmåga till fortsatt 
lärande i arbetslivet för att hålla takt med den tekniska utvecklingen 
inom fordonsbranschen.

Yrkesutgångar
personbilsmekaniker blir nog din 
första anställning, därefter finns det 
en rad områden du kan specialisera 
dig på, inte minst inom el-tekniken.
De stora fordonsföretagen har alla 
egna utbildningar där du vidareutbildas 
bransch- och märkes specifikt. 
Detta kan naturligtvis också gälla 
på mindre fordonsverkstäder.

Högskolebehörighet
på alla yrkesprogram läser du mot
grundläggande högskolebehörighet.
Du kan välja detta istället för yrkes- 
kurser eller tillsammans med yrkes- 
kurser. Det finns också möjlighet att 
välja bort kurserna mot grundläggande 
högskolebehörighet i samråd med 
skolans studie- och yrkesvägledare. 
antal poäng du läser hos oss kommer 
därför att vara individuellt, antingen 
2500 poäng eller 2800 poäng. Oavsett 
kommer du få en förstklassig utbildning 
på Bergstrands gymnasium.

Arbetsplatsförlagt 
lärande APL
som på alla yrkesprogram innehåller 
din utbildning minst 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande, apl, 
hos ett företag som känner lika stort 
ansvar för din utbildning som vi.

Hanselligatan 21, 754 50 Uppsala
018-418 86 30

uppsala@beut.se För mer info: beut.se

Känslan när fordonen 
rullar som de ska!
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HPL HANSELLIGATAN

HPL MÖLLERSVÄRDSGATAN

Vi på Bergstrands gymnasium i Uppsala
är certifierat Motorbranschcollege.


