
programmet Yrkesprogram

Bobergsgymnasiet Ånge

Fordons och transport
Brinner du för fordon och 
modern teknik? 
Fordons- och transportprogrammet passar  
dig som vill:
• ha en bred fordonsteknisk utbildning.
• arbeta med modern teknik.
• ha en omväxlande och rolig utbildning.
• arbeta med både datorer, maskiner och  
  människor.
• ha möjlighet att arbeta utomlands.
• ha möjlighet till vidareutbildning.

Inriktningen Lastbil och mobila maskiner ger 
dig grundläggande kunskaper och kompeten-
ser i felsökning och reparation samt service- 
och underhållsarbete på maskiner och lastbilar.

Inriktningen Personbil ger dig grundläggande 
kunskaper och kompetenser i felsökning och 
reparation samt service- och underhållsarbete 
på personbilar.

Fortsatta studier och arbete
Båda inriktningarna kan leda till fortsatta stu-
dier. Inom ramen för det individuella valet och 
val av fördjupningskurs får du möjlighet att läsa 
de kurser som krävs för grundläggande behö-
righet till högskola och universitet.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Femton veckor av utbildningen är arbetsplats-
förlagd. Där får du praktiskt lärande och möjlig-
het att visa dina kvaliteter.

Exempel på yrkesutgång: 
Bilskadereparatör
Lastbilsmekaniker
Personbilsmekaniker
Reservdelsspecialist

+högskoleförberedande fördjupningar

Kontaktperson: Per Håkansson, rektor
per.hakansson@ange.se

Inriktningar: 
Lastbil och mobila maskiner
Personbil



HT 2021
VT 2022

Yrkesprogram Totalt antal poäng=2500

Bobergsgymnasiet Ånge

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet ska visa att du är för-
beredd för ditt yrkesområde. Du måste 
ha ett godkänt gymnasiearbete för att 
få ut din examen. 

Individuellt val   200

APL:
På detta program har du minst 15 
veckor APL (arbetsplatsförlagt 
lärande)=praktik på en arbetsplats.

Kurser som ska erbjudas:
Engelska 6, Svenska 2 och 3, någon 
kurs inom Idrott och hälsa samt någon 
estetisk kurs.

Gymnasiegemensamma 
ämnen 600
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    100

Programstruktur FT

Inriktning  Programfördjupning  
Lastbil och mobila maskiner 800
Fördjupningskurser inom programmet 

Personbil 800
Fördjupningskurser inom programmet

Personbil  400
Personbil - basteknik   100 
Personbil - service och underhåll 1  100 
Personbil - service och underhåll 2 100 
Personbil - verkstad och elteknik  100

Lastbil och mobila maskiner  400
Lastbilar och mobila maskiner 
 - basteknik     100 
Lastbilar och mobila maskiner  
- service och underhåll 1   100 
Lastbilar och mobila maskiner  
- service och underhåll 2  100 
Lastbilar och mobila maskiner  
- verkstad och elteknik   100

Programgemensamma   
karaktärsämnen 400
Fordons- o transportbranschens 
villkor och arbetsområden  200 
Fordonsteknik - introduktion 200 
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