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Vill du arbeta praktiskt med bilar 
och motorcyklar i en uppdaterad 
fordonsverkstad för MC och ATV? 
Då ska du titta närmare på Hule-
bäcksgymnasiets Fordons- och 
transportprogram.

Utbildningen är yrkesförberedande och 
när du tar examen efter tre år är du färdig 
att anställas som fordonstekniker. Då har 
du skaffat dig goda kunskaper i framtidens 
fordonsteknik så som el- och hybridteknik 
och är väl förberedd för att arbeta i fordons-
branschen med bilar, motorcyklar, mopeder, 
fyrhjulingar, båtmotorer eller småmaskiner. 
Efterfrågan på just motorcykeltekniker är 
hög och skolan har mycket bra kontakter och 
samarbeten med MC-verkstäderna. 

Som fordonselev gör du praktik 15 veckor 
ute på företag, vilket ger dig erfarenhet och 
kontakter och på så vis får du bra förutsätt-
ningar för att få jobb efter examen.

– Att få syssla med bilar och motorer på 
skoltid är som en dröm, säger Kristoffer 

Lundberg, tidigare elev på fordonsprogram-
met.

I skolan arbetar du med olika övningsfor-
don - både bilar och motorcyklar. Under-
visningen är varierad och sker antingen i 
helklass eller i stationssystem, vilket innebär 
att du arbetar enskilt eller i små grupper med 
olika studieavsnitt. Du kan välja i vilken 
ordning du vill arbeta med dina stationer och 
varva det praktiska arbetet med de teoretiska 
uppgifterna.

Du får också lära dig hur man bemöter 
kunder, vilket efterfrågas av branschen för att 
kunna bli en personlig servicetekniker och 
bevara livslånga kundrelationer. 

Stämningen på Fordons- och transport-
programmet är mycket god vilket till stor del 
beror på att skolan endast tar in en klass per 
läsår. Det gör att elever och lärare lär känna 
varandra väl vilket skapar god gemenskap och 
sammanhållning. Kort sagt är det en riktigt 
bra utbildning. Välkommen till oss!

SPÄNNANDE FRAMTID MED NYA 
FORDONSPROGRAMMET

•    Du får grundläggande behörighet till hög-
skola/universitet. Det går att välja bort de 
kurser som ger grundläggande behörighet 
för den som önskar.

•  Vi utbildar framtidens tekniker för el- och 
hybridfordon.

•  Vi plockar isär eller demonterar bilar i 
skrotbilsprojektet redan i årskurs1.

•  Vi har goda relationer med verkstäder.  
På så vis berikas våra elevers utbildning.

•  I kurserna Svenska och Fordonsteknik gör 
vi olika ämnesövergripande projekt, för 
att du ska kunna få en bra bredd och 
fördjupning. 

•  Vi gör sociala aktiviteter tillsammans som 
stärker sammanhållningen till exempel 
studiebesök. 

•  I Gymnasiearbetet kan du till exempel lära 
dig att driva en verkstad. 

Kort sagt...
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OK

VI F
IX

A
R

 H
Ö

GSKOLEBEHÖ
RIG

H
ET

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik – intro 200

Inriktning Personbil          400
Basteknik 100
Service och underhåll 1 100
Service och underhåll 2 100
Verkstad och elteknik 100

Programfördjupning         800
ATV och motorcykel  200
El- och hybridfordon 1  100
Personbil chassi och bromsar 100
Personbil förbränningsmotorer 100
Personbil kraftöverföring  100
Personbil system och diagnostik 200 

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
under 15 veckor


