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Fordon- och transportprogrammet
- Inriktning Transport
50 000 lastbilschaufförer saknas inom de närmsta åren. Konkurrensen om jobben är liten och få utbildar sig.
Tar du studenten med full behörighet är chansen mycket stor att du redan dagen efter har arbete som
lastbilsförare. Vill du läsa mer om hur arbetsmarknaden ser ut kan du läsa på Yrkeskompassen.
Vår utbildning
Utbildningen är 3 år och syftar till att ge dig grundläggande
kunskaper som lastbilsförare och yrket. Första året läser du de
programgemensamma kurserna på karaktärssidan samt en hel
del gymnasiegemensamma ämnen. Vi har lagt större delen av
de gymnasiegemensamma kurserna i årskurs 1 för att du ska
kunna fokusera mer på ditt kommande yrke under de sista 2
åren. Minst 15 veckors APL ingår och väljer du att gå som lärling
är du ute minst 50% av din utbildning.
Några av våra APL-platser är: Autodemontering TT, Svensk
Cater och Fredrik Malm Transport AB.
Hos oss får du:
- YKB (Yrkeskompetensbevis).
- Körkort för B, C och CE.
- ADR 1.3 samt möjlighet till ADR grund och ADR klass 1 intyg.
- Arbete på väg.
- Truckkort.
- Möjlighet att läsa högskolebehörighet (Sv2, Sv3, En 6).
- Möjlighet till utbildningsbevis för hjullastare via TYA
- Minst 15 veckors APL.
- Trygghet och en vi-känsla.
- Engagerade och kompetenta lärare.
- Verktyg för att fullgöra din utbildning.
- Stöd och/eller hjälp av specialpedagog.
- Teambuildning i början av årskurs 1.
För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen
på ett bra sätt vill vi att du:
- Är beredd att ta ansvar för dina studier och alltid
arbeta efter din bästa förmåga.
- Är med och påverkar din situation.
- Följer de ordningsregler som finns på skolan och
som elevrådet är med och tar fram:
- Respekterar rökförbudet på skolområdet.
- Respekterar mobilförbud under lektionstid.
- Kommer i tid till dina lektioner. Sena ankomster
		 skapar både problem med närvaro, CSN och arbetsro.
- Har med dig ditt arbetsmaterial till lektionen.
- Tänker på den gyllene regeln – Behandla andra
		 såsom du själv vill bli behandlad.

Kort om oss
Hörby Yrkesgymnasium är en friskola mitt i Skåne, närmare
bestämt i Hörby. Vi är omkring 60 elever och 10 pedagoger
vilket gör att du som elev alltid syns. Som elev har du tillgång
till en egen ChromeBook där det finns program för att du ska
kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt. Bortsett
från lyssnarstöd finns exempelvis även Stava Rex och Spell
Right.
Lunchen är en viktig del för att kunna vara med i undervisningen även på eftermiddagen. Vi går iväg från skolan och
äter på Nilssons Gästgiveri, en promenad på ca 5 minuter
från skolan. Där har man alltid två olika lunchalternativ. Här
kan du kika på deras luncher: www.nilssonsgastgiveri.com.
Det finns bra busskommunikationer från
större delen av Skåne.
Från busstationen tar
det mellan 5-10 min att
gå till skolan.
Kontakt och mer
information kring
Fordon- och transportprogrammet:
Transportlärare Rolf ,
0733 14 00 67.

Kristianstad 47 min
Höör 25 min
Eslöv 45 min

Tollarp 24 min

Kävlinge 54 min
Lund 40 min
Malmö 1 h

Se poängplan på baksidan.
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