På Fordons- och transportprogrammet kan
du kan välja inriktningarna: fordonsmekaniker eller transport.

Inriktning Transport
Du får möjlighet att ta körkort för personbil, lastbil och
lastbil med släp. Du erbjuds även utbildning i Sparsam
körning och ADR.

Inriktning Fordonsmekaniker
Denna inriktning riktar sig till dig som vill bli personbilsmekaniker eller lastbils- och maskinmekaniker
alternativt arbeta med karosseri och lackering.
Att arbeta i fordonsbranschen är att få vara med i den
snabba utvecklingen inom teknik- och elektronikområdet.

I utbildningen får du även lära dig att manövrera
lastbilsmonterad kran och andra maskiner för hantering
av gods. Detta kan leda till förarbevis för
lastbilsmonterad kran, truck och hjullastare för
godshantering.

Datorer blir allt vanligare, även i bilar, lastbilar och
andra fordon. Detta får du lära dig! Du får lära dig hur
moderna bilar, lastbilar med mera fungerar och att klara
av enklare service, reparationer och annat underhåll på
till exempel: motorer, kraftöverföring, bromsar och
hydraulik
Som ett tillägg till den utbildning som sker i skolan
ingår också så kallad arbetsförlagd utbildning förkortas
APL. Den arbetsförlagda utbildningen ska motsvara
minst 15 veckor. Denna del av utbildningen är mycket
viktig både för eleven och för arbetsplatser som vill vara
med och påverka framtiden.

Du kommer att vara ute på företag cirka 15 veckor på
APL (Arbetsplatslärande) där du får en fördjupning av
det du lärt dig i skolan.
Som yrkesförare får du ett omväxlande arbete där du
kommer att träffa kunder och du kommer att vara ditt
företags ansikte utåt, vilket ställer höga krav på dig som
person.
Branschen efterfrågar både tjejer och killar och det
råder brist på yrkesförare, vilket ger dig goda förutsättningar till arbete efter fullgjorda studier.

Du kan inför 2:an välja mellan inriktningarna:
• Personbilsteknik
• Lastbil och mobila maskiner (Mekaniker)
• Karosseri och lackering

Vill du veta mer?
Kenneth Engdahl. 0303-912 28, 070-398 87 79
Sten Sundberg. 0303-947 04, 070-555 86 58
Carl Egeberg, biträdande rektor. 0303-23 83 33, carl.egeberg@skola.kungalv.se
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@Mimershus
@mimershusgymnasium
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INRIKTNING TRANSPORT
Poängplan - 22/23
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1, Svenska 1 som 2:a språk
Engelska 5
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Programgemen. karaktärsämnen
Fordonsteknik - introduktion
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden
Inriktning
Programfördjupning
Individuellt val
Gymnasiearbete
Total poängsumma

Poäng
100
100
100
100
50
50
50
50
600

Åk 1
100
50
100
50
50

Åk 2

Åk 3

50
50

350

50
50
50
250

0

Poäng

Åk 1

Åk 2

Åk 3

200

200

200

200

500
700
200
100
2500

500
100
750

850

Transport,
Personbil, Lastbil och mobila maskiner, Karosseri och lackering
(Se separat blad)
Urvalet till Transportinriktningen baseras på åk 9 betyg

Du får möjlighet att ta körkort för personbil, lastbil och lastbil med släp.
Du erbjuds även Heavy Eco Driving utbildning samt ADR.
I utbildningen får du även lära dig att manövrera fordonsmonterad kran
och andra maskiner för hantering av gods. Detta kan leda till förarbevis
för lastbilsmonterad kran, truck och hjullastare godshantering.
Poäng

Åk 1

100
100
100

Åk 2

Åk 3

100
100
100
Åk 1

Åk 2
7v

Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
200
200
300
300
500
500
0

Programfördjupningskurser som erbjuds
Fördjupningskurser beroende på Yrkesutgång
200
Godstrafik
200
Maskinell Godshantering
100
Godstransporter specialicering *
200
Fordonskombinationer
100
Lastbilsmonterad kran
700

700
100
100
900

Vi har 4 inriktningar inom Fordon- och transportprogrammet.
Inriktningarna börjar i åk 2.

Indvalskurs för högskolebehör.
Svenska 2-SVE02
Svenska 3-SVE03
Engelska 6-ENG06
APL=Arbetsplatsförlagd lärande

Inriktning -Transport (Skolförlagd)
Inriktningskurser
Yrkestrafik 1a
Yrkestrafik 1b

Åk 3
8v

200
200
100
200
100
700

* Kursen Godstransporter specialicering GODSGOD000S 100
poäng kan väljas flera gånger, mot olika specialiceringar

