
Det här är programmet för dig som har ett intresse för bilar och 
motorer och som vill kombinera ditt intresse med ett avlönat 
jobb. Efter avslutad utbildning på VTG är du anställningsbar i en 
bransch där bilar, kunder och svetsloppor är en del av vardagen.
I fordonshallen utvecklas din unika identitet som mekaniker eller 
lackerare, och i arbetslaget på praktiken lär du dig villkoren för 
samarbetet på en verkstad. 

På inriktningen Karosseri och lackering får du kunskaper om 
lackering av fordon och diagnostik och reparation av karosserier. 
Inriktningen Personbil riktar sig till dig som vill arbeta med 
underhåll, reparationer och service. Du får kunskaper inom 
diagnostik, reparation och service av lätta fordon och lär dig att 
felsöka.

VTG har ett stort kontaktnät som gör att APL-platserna kan 
skräddarsys utifrån dina behov och intressen. De kurser som ger 
grundläggande behörighet till universitet och högskola ingår i 
programmet men kan även väljas bort.

 Välkommen till Fordons- & Transportprogrammet på VTG!

POÄNGPLAN

KURS     POÄNG

Gymnasiegemensamma kurser 600 p  
Engelska 5    100 
Historia 1a1    50 
Idrott och hälsa 1    100
Matematik 1a     100 
Naturkunskap 1a1    50 
Religionskunskap 1    50 
Samhällskunskap 1a1    50 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100 

Programgemensamma kurser 400 p
Fordons- och transportbranschens villkor  200
och arbetsområden    
Fordonsteknik - introduktion   200

Inriktning Karosseri och lackering 400 p
Riktningsteknik - introduktion  200
Lackeringsteknik - introduktion  200

Programfördjupning Karosseri och  900 p
lackering - karosseri
Karosserikonstruktioner och inredning 200
Skadebesiktning och produktions�öde 100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300
Riktbänkssystem    200
Svenska 2/Svenska som andraspråk 100

Programfördjupning Karosseri och  800 p
lackering - lackering
Baskurs lack    300 
Lackeringssystem   200 
Lackeringsteknik applicering  100 
Produktions�öden   100 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 100 

Inriktning Personbil   500 p
Personbilsteknik - introduktion  200
Reparation av personbilar och lätta  300
transportfordon

Programfördjupning Personbil 800 p
Bromsar, karosseri och chassi  200 
Motor och kraftöverföring   
300
Komfort och säkerhetssystem 1a  200
Svenska 2/Svenska som andraspråk 100

Högskolepaketet   200 p 
(kan väljas bort och ersättas med andra kurser)
Engelska 6    100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Individuellt val   200 p
Historia 1a2     50
Idrott och hälsa 2    100
Matematik 2a/2c    100
Matematik 3b/3c    100
Samhällskunskap 1a2   50
Geogra� 1    100
Bild 1a     50

Gymnasiearbete   100 p
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