
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5

Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1

Matematik 1a
Naturkunskap 1a:1

Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
Antal poäng du läser

Programgemensamma ämnen
Fordonsteknik – introduktion

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
Antal poäng du läser

Programinriktning
Personbilar - basteknik

Personbilar - verkstad och elteknik
Personbilar - service och underhåll 1
Personbilar - service och underhåll 2

Antal poäng du läser

Programfördjupning
Personbilar - förbränningsmotorer

El- och hybridfordon 1
El- och hybridfordon 2

Personbilar - chassi och bromsar
Personbilar - system- och diagnosteknik 1
Personbilar - system- och diagnosteknik 2

Personbilar - kraftöverföring
Antal poäng att välja

Individuellt val
Svenska 2
Svenska 3

Engelska 6
Estetiskt kommunikation

Entreprenörskap
Matematik 2a

Idrott och Hälsa 2
Antal poäng att välja

Gymnasiearbete

Totalt antal poäng inom utbildningen

För dig som vill läsa in högskolebehörighet
Svenska 2
Svenska 3

Engelska 6
Antal poäng

Poängplan
Personbil profil MC
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JoHaNNESFREdSvägEN 9-11, 168 69 BRoMMa
08-409 14 200

stockholm@beut.se

All utbildning kommer ske 
med utgångspunkt från 
MC där det är möjligt, i 
övrigt sker utbildningen 
med personbilen som 
utgångspunkt.



För mer info: beut.se

För dig som älskar motorcyklar
Motorcyklar väcker känslor och kanske är du så fascinerad av MC att du vill 

jobba med motorcyklar och motorer. då ska du välja inriktning Personbil med 

profil MC på Fordons- och transportprogrammet. Branschen har stort behov 

av specialister inom MC och småmotorer så stora möjligheter till jobb väntar dig.

Första året, den viktiga grunden
Under första året på fordons- och transportprogrammet får du en grundkurs 

när det gäller fordon. du får övergripande kunskap om branschen och bekantar 

dig med de olika inriktningarna som programmet erbjuder. I årskurs ett har 

vi föreläsningar, utför praktiska moment och gör studiebesök i olika former. 

du kommer ut på olika arbetsplatser och träffar personer som jobbar med 

det du utbildar dig till. vid slutet av det första året väljer du inriktning.

Så går utbildningen till
Utbildningen innehåller såväl introduktion till fordonsteknik, verkstad och

elteknik, basteknik, service och underhåll, kraftöverföring, system och

diagnostik m.m. vi går igenom allt från att plocka isär och sätta ihop hela

motorcykeln: bränslesystemet, motorn, bromsar, framgaffeln m.m.

Arbetsplatsförlagt lärande APL
Minst 15 veckor kommer du vara på aPL (yrkespraktik). vi har ett nära

samarbete med verkstäder i branschen. det är både viktigt och roligt att få

träna i den miljö du senare kommer att arbeta i. din yrkespraktik är lite som en

provanställning – här får du knyta kontakt med arbetsgivare och möjligheten 

att bli en i gänget och därmed få chans till anställning efter studenten.

JoHaNNESFREdSvägEN 9-11, 168 69 BRoMMa
08-409 14 200

stockholm@beut.se

Inriktning Personbil med profil MC
Fordons- och transportprogrammet

Känslan när
motorn låter
som den ska!

TVÄRBANANS STATION:

JOHANNESFRED

Motorbranschcollege

Bergstrands är sedan flera år tillbaka ett 

certifierat MBC. det innebär att våra 

utbildningar och arbetssätt är utvärderat

och godkänt av fordonsbranschen. 

Något som kvalitetssäkrar din utbildning.

Yrkesutgångar

När du tar examen på Personbil profil MC kan 

du arbeta som MC-mekaniker, båtmotorer 

eller t ex småmotorer på arbetsmaskiner.

Högskolebehörighet
du kan också välja att läsa in högskole- 

behörighet om din plan är att läsa vidare på 

högskola efter examen.

https://bergstrandsutbildningar.se/



