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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
el- och hybridfordon 1
el- och hybridfordon 2

personbilar - förbränningsmotorer
personbilar - chassi och bromsar

personbilar - system- och diagnosteknik 1
personbilar - system- och diagnosteknik 2

personbilar - kraftöverföring
Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik - specialisering 
Husvagnar- och husbilsteknik 

servicekunskap
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
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Inriktning Personbil
Fordons- och transportprogrammet

Känslan när fordonen 
rullar som de ska!

För dig som gillar att meka & är tekniskt intresserad
Du som väljer inriktning personbil gör ett val som är både tryggt och
spännande. elbilar och högteknologisk elektronik har revolutionerat branschen
och ställer nya krav på fordonsmekaniker. Bilverkstäder är ständigt på jakt efter
duktiga fordonsmekaniker och tekniker, så framtiden för yrket är ljust. Yrket är
spännande eftersom du utbildar dig till ett yrke med stora valmöjligheter och
stor variation.

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 kan utbilda dig till. Vid slutet av det första året väljer du inriktning.

Så går utbildningen till
på Bergstrands lär du dig allt från grunden så att du blir trygg i ditt yrke och har
en bred plattform att stå på. Vi går igenom alla de arbetsmoment och metoder
som behövs för att kunna reparera både moderna och äldre personbilar. 
Vi kombinerar det teoretiska med det praktiska i vår fordonshall så att du har 
en trygg grund när du skall ut på apl.

Arbetsplatsförlagt lärande APL
på Bergstrands får du mycket praktik på riktiga bilverkstäder. Vi samarbetar
med bland annat Bavaria, British Motorgroup, Bilia, Volvo, Din Bil och många
andra märkesverkstäder.

Minst 15 veckor kommer du vara på apl. Vi har ett nära samarbete med
verkstäder i branschen som säkerställer kvaliteten på din apl.

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 kan du 

arbeta som fordonsmekaniker med en rad

olika inriktningar.

Högskolebehörighet
Du kan också välja att läsa in högskole- 

behörighet om din plan är att läsa vidare på 

högskola efter examen.

För mer info: beut.se Hanselligatan 21, 754 50 Uppsala
018-418 86 30

uppsala@beut.se
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HPL MÖLLERSVÄRDSGATAN

https://bergstrandsutbildningar.se/

