
 

 

Sågbäcksgymnasiet, SGY 
Huddingevägen 352 
141 85 Huddinge 

Expedition: 08-535 304 60 
Studie- och yrkesvägledare Linnéa Soläng: 08-535 370 61 

Biträdande rektor: magnus.jarnlo@huddinge.se 
www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 

 

 
GYMNASIESÄRSKOLAN, PROGRAMMET FÖR 
FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING  
 
Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesprogram för dig som 

ska gå i gymnasiesärskola och få en yrkesutbildning. I liten verkstad lär du dig 

hur arbetet i branschen för fordonsvård fungerar. Tillsammans med skolans 

övriga elever arbetar du i någon av våra fordonsverkstäder. 

 

INNEHÅLL 
I lilla verkstaden lär du dig grunderna inom fordonsvård som till exempel rekonditionering, 

biltvätt, däckbyte. Även service av cyklar samt mindre fordons- och maskinreparationer ingår i 

utbildningen. Sedan kommer du tillsammans med övriga fordonselever även arbeta i någon av 

våra fordonsverkstäder. 

 

Du får kunskap som hjälper dig att välja och använda verktyg, material och metoder för att 

utföra arbetsuppgifter. Under utbildningen ges du möjlighet att utveckla både dina praktiska och 

sociala förmågor i samspel med andra elever och personal på skolan. 

Under 22 veckor kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i din bransch. 

 

EFTER UTBILDNINGEN 

Efter utbildningen kan du söka arbete inom fordonsvård och cykelservice. Du kommer att ha ett 

stort stöd av skolan och andra intressenter som arbetsförmedlingen, LSS och Försäkringskassan på 

din väg ut i arbetslivet. 

 

På vår hemsida kan du läsa mer: 

www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 

  

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet


PROGRAMSTRUKTUR  
 
Gymnasiesärskolegemensamt, 900 p 
Engelska 1, 100 p 
Estetisk verksamhet, 100 p 
Idrott och hälsa 1, 200 p 
Matematik 1, 100 p 
Naturkunskap 1, 50 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1, 50 p 
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 200 p 
Historia 1, 50 p 
 
Programgemensamt, 600 p 
Fordonsbranschen, 200 p 
Fordonsteknik 1, 200 p 
Godshantering 1, 200 p 
 
Programfördjupning, 700 p 
Trafikantkunskap, 100 p 
Service och bemötande, 100 p 
Fordonsteknik 2, 100 p 
Fordonsteknik – cykel, 100 p 
Fordonsvård – personbil, 100 p 
Hjulutrustningsteknik 1, 100 p 
Rekonditionering 1, 100 p 
 
Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 
 
 
Totalt: 2500 p 

 
 
 


