
Poängplan
Transport
TP Uppsala 2800p

Hanselligatan 21, 754 50 Uppsala
018-418 86 30

uppsala@beut.se

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

År 1 År 3

År 2

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
Maskinell godshantering forts.
godstrafik forts. 
Yrkestrafik 1a forts. 
Yrkestrafik 1b forts.
godstransporter - specialisering
svenska/svenska som andraspråk 3* 
gymnasiearbete 

Individuellt val 100-200 poäng
Fordonskombinationer godstransporter
idrott och hälsa 2
estetisk kommunikation
Matematik 2 

Sammanlagda poäng år 3

Gemensamma kurser
Historia 1a1
Religion 1
naturkunskap 1
idrott och hälsa 1 forts.
Maskinell godshantering
godstrafik
Yrkestrafik 1a
Yrkestrafik 1b
entreprenörskap*
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 Transport
Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet med inriktning 
transport är för dig som vill kunna börja arbeta som 
yrkesförare direkt efter din utbildningstid hos oss. 
Du kommer få gedigen trafikkunskap och kunskap i 
olika transportsystem, logistik och om transport av 
farligt gods.

Under dina studier hos oss ges du möjlighet till att ta truckkort, 
B-körkort, C-körkort, Ce-körkort samt kort för lastbilsmonterad kran. 
Då alla körkortsbehörigheter inte ingår i kurser från skolverket krävs 
relativt god studievana på programmet. alla som har tagit körkort för 
moped eller epa vet att det är en hel del teori att lära sig.

på skolan har vi, förutom våra truckar och lastbilar, även flertalet 
simulatorer där du kan öva på din körning. För ditt lastbilskörkort har 
vi en egen förarprövare anställd.

Yrkesutgångar
när du tar examen på transport 
är vårt mål att du också lyckats 
ta minst C körkort, men också Ce 
samt YKB och truckkort. Då har du 
alla möjligheter att direkt gå till en 
anställning som yrkesförare inom 
godstransport branschen.

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.
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HPL HANSELLIGATAN

HPL MÖLLERSVÄRDSGATAN

Vi på Bergstrands gymnasium i Uppsala
är certifierat Motorbranschcollege.

Känslan när man
har CE-körkort!


