
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
Yrkestrafik 1a 
Yrkestrafik 1b

Antal poäng du läser

Programfördjupning
Maskinell godshantering

Godstrafik
Godstransporter - specialisering

Fordonskombinationer - godstransporter
Lastbilsmonterad kran

Hantering av varor och gods
Godshantering - lastbärare

Godshantering - maskinell godshantering
Inköp och logistik - Inköp 1

Inköp och logistik - logistik 1
Lageradministration och terminallogistik

Lagerprocesser
Plocklagerhantering

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

Poängplan
Transport
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Inriktning Transport
Fordons- och transportprogrammet

Känslan när man
har CE-körkort!

TVÄRBANANS STATION:

JOHANNESFRED

Mycket mer än att köra lastbil
Gillar du tanken på att vara den som kör tunga fordon, att arbeta aktivt 
och självständigt samtidigt som du träffar många nya människor? då är 
Transport en spännande möjlighet för dig. Inriktningen Transport förbereder 
dig för jobb som yrkesförare inom godstransport branschen.
du får en attraktiv utbildning som svarar mot branschens önskemål och du
kommer ha mycket goda chanser att få jobb direkt efter utbildningen.

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
du lär dig bland annat om olika fordon, trafikregler, de lagar och förordningar
som gäller för transport samt arbetsmiljö och säkerhet. du får också en
grundläggande utbildning om den teknik som finns i olika fordon, till exempel
fordonens motorer. du förbereds med övningskörning och studier för din 
uppkörning på trafikverket av C och för CE körkortet. du läser in YKB behörighet, 
men här sker också ett slutgiltigt prov. På skolan tar du ditt truckkort.

Arbetsplatsförlagt lärande APL
På Bergstrands får du mycket praktik på riktiga transportföretag. vi har ett
nära samarbete med små och stora transportföretag. du kommer ut i
verkligheten och lär dig nya saker varje dag. Samtidigt är din praktik en slags
“provanställning”. Många av våra elever anställs av praktikföretaget när
utbildningen är klar.
Minst 15 veckor kommer du vara på aPL. då vi har ett nära samarbete med
företagen i branschen säkerställer det samtidigt 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 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
du kan också välja att läsa in högskole- 

behörighet om din plan är att läsa vidare på 

högskola efter examen.

https://bergstrandsutbildningar.se/

