Katrineholms gymnasieskolor

Fordons- och
transportprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med olika fordon,
transporter, godshantering, karosseri eller lackering. Du lär dig
också att använda olika datasystem.
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter
som du löser enskilt eller i grupp. Du tränar
din förmåga att ta initiativ och vara kreativ.
Du lär dig mer om möjligheterna att driva
företag.
Antingen kan du börja jobba direkt efter
utbildningen eller studera på yrkeshögskola.
Inom programmet finns möjlighet att läsa
kurser som ger grundläggande behörighet till
högskolan.
På programmet får du möjlighet att ta
B-körkort under gymnasietiden. Inom vissa
inriktningar får du även möjlighet att ta Coch E-körkort.
Inför årskurs två väljer du specifik inriktning. I
dag erbjuder vi:
Personbil
Du lär dig diagnostik, reparation och service
av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som till exempel personbilstekniker. På
skolan har vi en fullt utrustad verkstad.
Transport
Du lär dig trafikkunskap, transportsystem och
logistik. Du får möjlighet att ta truckförarkort
och körkort för tung lastbil och tungt släp.

Lärlingsutbildningar
En gymnasial lärlingsutbildning är ett
alternativ inom yrkesprogrammen. Du
läser gymnasiegemensamma kurser på
skolan och resten av tiden, minst halva
utbildningen, är du ute på en arbetsplats.
Lärlingsutbildningen leder till samma
yrkesexamen som motsvarande skolförlagda
yrkesprogram. Chanserna till jobb efter
utbildningen är stora.
Vi erbjuder:
Godshantering – lärlingsutbildning
Du lär dig om godshantering och
logistik och du får möjlighet att ta
truckförarkort. Du kan sen jobba som till
exempel reservdelsförsäljare, lager- och
terminalarbetare.
Karosseri och lackering – lärlingsutbildning
Du lär dig fordonslackering, diagnostik och
karosserireparation. Du läser kärnämnen på
skolan. Resten av tiden är du på ett företag.
Du kan jobba som bilskadereparatör eller
billackerare.
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