
 

 

FOG 

GYMNASIESÄRSKOLANS NATIONELLA PROGRAM 

FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING 

av din handledare genomför du gymnasiesärskole-
arbetet. Du planerar, genomför och utvärderar ett 
arbete på en arbetsplats eller på din skola. 
 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär 
dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbets-
platsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar 
yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir  
en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/nobelgymnasiet 

 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 

Programmet för fordonsvård och gods- 
hantering passar dig som är intresserad  
av fordon, lager och godshantering. 
 
Du kan välja det här programmet om du till 
exempel vill arbeta med rekonditionering av fordon, 
däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt 
enklare fordons- och maskinreparationer. 

Det är viktigt med arbetsmiljöfrågor på 
programmet för fordonsvård och godshantering.  
Du får därför lära dig om det området för att  
du inte ska få arbetsskador och ha en god hälsa. 
 

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE 
I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasie-
särskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga 
arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Med hjälp 



 

KONTAKTA OSS  
Davy Henriksson, rektor 
Tel: 054-540 14 57 
E-post: davy.henriksson@karlstad.se 

Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 00 
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KURSER PÅ PROGRAMMET FÖR  
FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING 

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA  
ÄMNEN 900 POÄNG 
Engelska 1  .......................................................................  100 p 
Estetisk verksamhet  .......................................................  100 p 
Historia 1  .............................................................................  50 p 
Idrott och hälsa 1  ............................................................  200 p 
Matematik 1  ....................................................................  100 p 
Naturkunskap 1  .................................................................  50 p 
Religionskunskap 1  ...........................................................  50 p 
Samhällskunskap 1  ...........................................................  50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ......................  200 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA  
ÄMNEN 600 POÄNG 
Fordonsbranschen  ..........................................................  200 p 
Fordonsteknik 1  ..............................................................  200 p 
Godshantering 1  .............................................................  200 p 
 
GYMNASIESÄRSKOLEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiesärskolearbete  ...............................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
200 poäng som du väljer mellan ett antal 
olika kurser. 
 
APL 
Arbetsplatsförlagt lärande minst 22 veckor. 

PROGRAMFÖRDJUPNING 700 POÄNG 
Trafikantkunskap  ............................................................  100 p 
Fordonsvård – personbil  .................................................  100 p 
Digital kompetens  ...........................................................  100 p 
Service- och bemötande 1  .............................................  100 p 
Rekonditionering 1 ..........................................................  100 p 
Hem – och konsumentkunskap 1  ................................  100 p 
Hjulutrustningsteknik 1  ..................................................  100 p 


