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MEDELLÖ
N FÖR EN 

FORDONSTEKNIKER:
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00 kr
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ÅNAD (S

CB)

MEDELLÖN FÖR EN 
LAGER- OCH
TERMINALARBETARE:

29 800 krPER MÅNAD (SCB)

MEDELLÖN FÖR EN

YRKESCHAUFFÖR:

29 900 kr

PER MÅNAD (SCB)

Yrkesgymnasiet: Fordons- och transportprogrammet (FT)

PROGRAMMET I KORTHET

INRIKTNINGAR
• Personbil
• Transport
• Lastbil och mobila maskiner
• Godshantering

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3 i ditt 
individuella val samt byt ut en 
programfördjupning mot engelska 6 
så får du grundläggande behörighet.200 p

100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

Kickar du igång på bilar och fordonsteknik?
Är ditt intresse kopplat till allt som rullar? Vill du säkra 
ett jobb för framtiden? Då kan du få en utbildning 
som passar dina intressen. Det här är ett program 
för dig som gillar bilar och modern teknik.

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som fordonstekniker, yrkeschaufför eller lager- och 
terminalarbetare direkt efter din utbildning. Möjligheterna till jobb är goda. 

MÖJLIGA YRKEN
Mekaniker, yrkeschaufför, lager- och terminalarbetare, tekniker, bilelektriker, 
kundmottagare, reservdelsspecialist, däckmontör och bilplåtslagare.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Försäljning, servicekänsla och social kompetens är viktiga inslag.

KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet 
varje elev på Fordons- och transportprogrammet ett startpaket för körkort.

Hos oss kan 
du bli• 

• 
• 

FORDONSTEKNIKER 
YRKESCHAUFFÖR 
LAGER- OCH 
TERMINALARBETARE

”Mina bästa minnen 
är från praktiken. Jag har 

jätteroligt där.”
ISOBEL ROSENDAHL

Yrket för dig med en passion för snygga bilar
Isobel Rosendahl går andra året på Fordons- och transportprogrammet, 
och älskar att få mecka med bilar på riktiga arbetsplatser. 

Varför valde du Yrkesgymnasiet?
– För att det är en bra skola som ligger nära där jag bor. Och för att jag 
tycker bättre om att lära mig praktiskt än att läsa i böcker. 

Vad får ni göra på ditt program?
– Mecka med bilar och lära oss om fordon. 

Hur är lärarna?
– De är trevliga och hjälper när du behöver det. 

Hur är det att vara på APL?
– Du får utföra riktig service, vilket är väldigt lärorikt och roligt. 

Är det svårt att vara på APL? 
– Nej, det är chill.

Vilket är ditt bästa minne från Yrkesgymnasiet?
 – Mina bästa minnen är från praktiken. Jag har jätteroligt där. 

Kort om Isobel
Namn: Isobel Rosendahl

Program: Fordons- och transportprogrammet
Intressen: Vara med vänner

Vill göra efter gymnasiet: Plugga vidare för 
en bredare behörighet

Framtidsdröm: Vara framgångsrik


