
 

 

Vill du få en bra yrkesutbildning  

där du har lätt att få jobb? 

 

Fordons- och transportprogrammet med inriktning  
Personbil 

 
Innehåll 
Fordons- och transportprogrammet trivs du bland bensinlukt 
och motorer? Gillar du att arbeta med händerna och 
reparera, diagnosticera och utföra service på fordon? Då ska 
du ta en extra titt på Fordons- och transportprogrammet på 
Torekällgymnasiet i Södertälje. Här är verkstaden ditt 
klassrum. Under dina tre år på programmet kommer du bland 
annat att få lära dig om transportbranschen, diagnostik, 
reparation och service av fordon. 
 
Inriktning Personbil 
Personbil är en inriktning som framför allt utbildar dig till 
bilmekaniker. På inriktningen ingår kurser i personbilsteknik 
samt reparation av personbilar och lätta transportfordon. 
 
 

Kom i kontakt med branschen 
på Torekällgymnasiet ingår minst 15 veckor APL (praktik) 
under din skoltid Det innebär att du under långa perioder 
kommer få vistas ute i arbetslivet, knyta kontakter och lära 
dig om hur det är att jobba på riktigt. 

 
Nationell idrottsutbildning, NIU 
Du som är aktiv idrottare kan studera på gymnasiet och 
samtidigt idrotta på elitnivå. I Södertälje kan du kombinera de 
flesta av gymnasieskolans nationella program med 
elitsatsning i basket, innebandy, fotboll och ishockey. Målet 
är att du som elev ska få en bra utbildning både inom din 
idrott och i skolan. 

 

Programstruktur 
 

Gymnasiegemensamma 
kurser 

Inriktning 
Personbil 

Programfördjupningar 
Yrkesutgång 

Engelska 5                 100p Personbilsteknik – 
introduktion       200p 
Reparation av 
personbilar och lätta 
transport- 
fordon                300p 

Bromsar, kaross 
och chassi             200p 
Motor och 
kraftöverföring       300p 
Service och 
bemötande            100p 
Engelska 6            100p 
 
 
Individuellt val    200p 
Skall erbjudas: 
Kurs i idrott och hälsa 
Kurs i estetiskt ämne 
Svenska 2             100p 
Svenska 3             100p 
 

Historia 1a1                 50p 
Idrott och hälsa 1       100p 
Matematik 1a             100p 
Naturkunskap 1a1        50p 
Religionskunskap 1      50p 
Samhällskunskap 1a1  50p 
Svenska 1/Svenska 
som andraspråk 1      100p 

Programgemensamma 
karaktärkurser 
Fordons- och 
transportbranschens villkor 
och 
arbetsområden           200p 
 
Fordonsteknik – 
introduktion                200p 

 

  
 
 Gymnasiearbete 100p 

 
 

   

behörighet  
Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för allmän behörighet till högskolestudier 

 
Administrativ chef: Camilla Lindblad Modig 
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
08-523 041 07 
 
Hemsida:  
www.sodertalje.se/torekallgynnasiet 

 
 
 
 

 
SYV: Miriam Janzon 
miriam.janzon@sodertalje.se 
08-523 036 39 
 
E-postadress:  
torekallgymnasiet@sodertalje.se 
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