
MEKANISKA SYSTEM
Du lär dig hur fordon fungerar från konstruktion 
till diagnostik och service. Vi går igenom meka-
niken i bland annat motor, växellåda, �jädring, 
drivaxlar och bromsar. Du löser tekniska problem 
och lär dig hur verktyg, maskiner, testinstrument 
och andra hjälpmedel används för reparation och 
service. 

Du förbereds för ett yrke där du får lära dig hante-
ra olika situationer och lösa problem. Du kommer 
även att delta i ett UF-projekt (Ung Företagsam-
het) och testa hur det är att driva företag.

FT är en praktisk utbildning där 
du kan få jobb direkt efter gym-
nasiet. Här får du skruva, mecka 

och lösa tekniska problem.

FRAMTIDA YRKEN

Personbilsmekaniker | Montör | Installatör

INRIKTNING 
� PERSONBILSTEKNIK
Här på Kungsängsgymnasiet erbjuder vi inrikt-
ningen personbilsteknik där du lär dig om diag-
nostik, reparation och service av lätta fordon.

PRAKTIK
Du får prova på hur det är att jobba med ditt yrke 
på en arbetsplats i 20 veckor under din APL (Ar-
betsplatsförlagt lärande). På Kungsängsgymnasiet 
har vi bra kontakter inom fordonsbranschen som 
kan vara till nytta för dig i framtiden. Det är även 
möjligt att göra sin praktik inom bilsporten och 
vara med på tävlingar.

Utbildningen skapar erfarenheter och kunskaper 
som gör det möjligt att söka jobb inom ett �lertal 
yrkesområden förutom fordonsbranschen.

FT
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FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN   600
Engelska 5  100
Historia 1a  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a  50
Svenska 1  100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400
Fordons- och transportbranschens 
villkor  och arbetsområden  200
Fordonsteknik - introduktion  200

INDIVIDUELLT VAL  200 
Möjlighet att välja till Bromsar och chassi
på individuellt val  

GYMNASIEARBETE  100 

POÄNGPLAN
FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 

INRIKTNING 

� PERSONBIL 500
Personbilsteknik - introduktion  200
Reparation av personbilar 
och lätta transportfordon  300

PROGRAMFÖRDJUPNING  700
Entreprenörskap  100
Komfort och säkerhetssystem 1a  200
Motor och kraftöverföring  300
Service och bemötande 1  100

KUNGSÄNGSGYMNASIET
GRUNDEN FÖR DIN FRAMTID 

Vill du veta mer?
facebook.com/kungsangsgymnasiet
www.kungsangsgymnasiet.se




