
Studie- och yrkesvägledare:
Frida Fabo
Tel: 031-724 67 22
frida.fabo@harryda.se

Lärare:  
Ulf Bergstrand 
Tel: 031-724 66 61 
ulf.bergstrand@harryda.se

Rektor:
Mikael Svensson 
Tel: 031-724 66 12
mikael.svensson@harryda.se

Linus Mattsson

”Fordonspro-
grammet är 
perfekt för mig 
eftersom jag 
gillar att arbeta 
praktiskt och 
lösa tekniska 
problem.

Kontakter på Fordons- och transportprogrammet:

Fordons- och 
transportprogrammet

hulebacksgymnasiet.se



– Att få syssla med bilar och motorer på 
skoltid är som en dröm, säger Kristoffer 
Lundberg, tidigare elev på fordonsprogram-
met.

På utbildningen, som är yrkesförberedande,  
lär du dig framtidens fordonsteknik och alla 
som går ut programmet är färdiga att 
anställas som fordonsmekaniker.  

Vill du arbeta med motorcyklar, mopeder 
och fyrhjulingar finns möjlighet att välja en 
inriktning som leder till jobb den branschen. 
Efterfrågan på motorcykel mekaniker är hög 

och skolan har bra kontakter med mc-verk-
städerna.

På programmet jobbar vi antingen i hel-
klass eller med stationssystem, vilket innebär 
att eleverna arbetar enskilt eller i par med de 
olika studieavsnitten. Du kan välja i vilken 
ordning du vill arbeta med dina stationer och 
varva det praktiska arbetet med teoretiska 
uppgifter.

Som fordonselev gör du praktik 15 veckor 
ute på företag, vilket ger dig bra förutsätt-
ningar att få fast jobb efter examen. I skolan 
arbetar du med övningsfordon, både bilar 
och motorcyklar.

Vi tar endast in en klass per läsår och 
det gör att eleverna lär känna varandra väl 
och det skapar god sammanhållning mellan 
både elever och lärare.

EN SÄKER FRAMTID MED FORDON

Bilar, motorcyklar och praktiskt 
arbete med modern teknik. Det är 
vad du kan förvänta dig av For-
dons- och transportprogrammet på 
Hulebäcksgymnasiet.

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

•  Vi samarbetar med personbils- och 
motorcykelbranschen och när liggande 
verkstäder. På så vis berikas våra elevers 
utbildning.

•  I ämnena 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 t ex 
studiebesök. Vårterminen brukar avslutas 
med att elever och lärare kör go-kart.

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

•  Ett resestipendium utdelas varje år av 
Toyota.

Kort sagt...
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Gymnasiegemensamma ämnen 
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, eller 100
Svenska som andraspråk 1 100

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

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

Inriktning Personbil          400
Personbilar - service 
och underhållsteknik
Basteknik 100
Service och underhåll 1 100
Service och underhåll 2 100
Verkstad och elteknik 100

Programfördjupning         800
Kurser inom personbil, ATV 
och motorcykelteknik

Programfördjupning   
Bromsar och chassi-
komponenter 200
Motor och kraftöverföring 300
Komfort och säkerhets-
system 1a 200 

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


