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Fordon- och transportprogrammet
- Inriktning transport
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Yrkesförare – ditt nya yrke är brett och handlar om allt från renhållningsarbete till specialtransporter. Med ett
körkort för lastbil och lastbil med släp öppnar sig vägen för många olika arbeten som yrkesförare. Arbetsmarknaden ser god ut och du går i princip med fullgjord utbildning ut till arbete direkt. Som yrkesförare kan
du arbeta inom distribution, djurtransporter, kranbilsförare, fjärrbilsförare – ja möjligheterna är många.
Som yrkesförare behöver du ex kunskaper inom:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Ergonomi
• I många fall kunna hantera farligt gods
• Lasta och lossa ditt gods med ex truck eller hjullastare
• Arbetsplanering och kvalitetsarbete
Efter fullgjord utbildning har du haft möjlighet att få flera behörigheter:
• B-körkort
• C-körkort
• CE-körkort
• Truckförarbevis
• YKB
• Hjullastare
Under utbildningen är du också ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Detta ger en god inblick i ditt kommande yrke och är också första steget in i yrket och kontakt med framtida arbetsgivare.
Efter studenten…
Utbildningen till yrkesförare gör dig anställningsbar med stora möjligheter till arbete direkt efter studenten.
Vill du veta mer?
Ta kontakt med någon av våra transportlärare, Martin Sködt, martin.skodt@hyg.se,
Emma Nilsson, emma.nilsson@hyg.se eller Jonathan Strandahl, jonathan.strandahl@hyg.se
Du kan också läsa mer på vår hemsida: www.hyg.se
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Programstruktur - Transport
Gymnasiegemensamt (900p)
Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p*
Historia 1a1, 100p
Idrott och Hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2, Svenska som andraspråk 2, 100p*
Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, 100p*
Programgemensamt (400p)
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200p
Fordonsteknik – introduktion, 200p
Inriktningskurser: (500p)
Yrkestrafik 1a, 200p
Yrkestrafik 1b, 300p
Programfördjupning (700)
Fordonskombinationer – godstransporter, 200p
Godstrafik, 200p
Godstransporter specialisering, 100p
Maskinell Godshantering, 200p
Individuellt val (200p)
Gymnasiearbete (100p)
Totalt: 2800 p
* Från läsår 2023 ingår dessa kurser i programmet och utgör grundläggande högskolebehörighet. Det går att aktivt välja bort kurserna
eller läsa dem inom ramen för individuellt val.
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