FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS

Vill du utbilda dig till ett yrke där det
finns stor chans till jobb direkt efter
gymnasiet? Då ska du välja Fordon!

Om du vill fortsätta studera, så ger
programmet behörighet till yrkeshögskolan. Genom aktiva val kan du göra dig
behörig för att läsa vidare på universitet
och högskola.

Du är utbildad bilmekaniker när du tar
studenten, och du har fått en kvalificerad
yrkesutbildning i en framtidsbransch. När Minst 15 veckor av utbildningen är
du tagit studenten med godkända betyg arbetsplatsförlagt lärande, APL.
kan du certifiera dig som godkänd
bilmekaniker inom EU via bilproffs.se
Du får vara ute på till exempel verkstäder
för bilar och maskiner, på transportföreEn duktig mekaniker har stora
tag och andra arbetsplatser inom
förutsättningar att få ett bra jobb.
fordonsbranschen.

HENRI FICK JOBB DIREKT
EFTER STUDENTEN!
Henri-Alexander Milan hade redan fått
fast jobb hos PeBe Bilteknik i Ekshärad
när han tog studenten. Här var APL-tiden
en avgörande faktor:

Pelle Berg
Erik Bengtsson

- När Henri kom till mig på praktik såg jag
direkt att han var anställningsbar, säger
Pelle Berg som äger företaget. För att
göra intryck på mig måste du som elev
visa dig intresserad, villig att lära och
vara noggrann. Fordonsprogrammet på
Älvstrandsgymnasiet ger dig en jättebra
grund!

Henri-Alexanders bästa tips till dig som väljer
fordonsprogrammet:
Henri-Alexander Milan

- Ansträng dig! Kom i tid, gör det du ska, och framför allt:
passa på att lära dig så mycket du bara kan under skoltiden!
Utbildningen på fordonsprogrammet är suverän och har
gett mig allt jag behöver. Det du lär dig på lektionerna har
du användning för i 3:an, när vi har mycket praktik.
Praktikplatsen är det ställe där du får visa upp vem du är,
vad du kan och hur intresserad du är, och den möjligheten
ska du absolut ta vara på!

INRIKTNING
Personbil

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS

Gymnasiegemensamma kurser
Svenska 1
Matematik 1a
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1

Gymnasiearbete
Programfördjupning/
individuellt val

Programgemensamma kurser
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden
Fordonsteknik – introduktion

Kurser som kan erbjudas
Bromsar, kaross och chassi
Motor och kraftöverföring
Komfort- och säkerhetssystem 1a
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 6
Matematik 2a

Inriktning personbil

Personbilsteknik – introduktion
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon

Vill du veta mer? Kontakta
Studie- och yrkesvägledare
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors
0563-188 60

Programansvarig

Pär Hammar
0563-188 94
par.hammar@edu.hagfors.se

Läs gärna mer om programmen
på vår hemsida
hagfors.se/gymnasium

Följ oss på

facebook.com/alvstrandsgymnasiet

