
Vill du jobba med bilar och andra fordon men 
saknar grundläggande fordonsutbildning?  
Genom både teori och praktiskt arbete får du 
grundläggande kunskap i fordonsteknik. 

Efter avklarad utbildning kommer du 
antingen att vara behörig till yrkeshögskole-
utbildningen Diagnostekniker inom motor-
branschen eller till en lärlingsutbildning 
inriktad mot tunga fordon. Båda inriktningar 
ger kompetens som är mycket eftertraktad 
på arbetsmarknaden.            

Utbildningen Grundläggande fordonsteknik ger dig 
goda kunskaper genom både teoretisk och praktisk 
undervisning. Du kommer att förstå alla grunder på 
bilen och kunskaperna använder du sedan på 
utbildningens samarbetsföretag under din praktik.

STORT BEHOV AV TEKNIKER

Det råder stor brist på duktiga tekniker inom 
fordonsbranschen i dag och på sikt så kommer det 
behövas ännu fler. Utvecklingen inom bilindustrin går 
snabbt framåt och branschen har ett stort behov av 
tekniker som kan arbeta med den senaste tekniken, inte 
minst inom bilelektronik och tunga fordon.

EN DEL AV UTBILDNINGEN SKER PÅ 
FÖRETAG

Utbildningen sker i nära samarbete med bilbranschen 
och praktiken sker på de företag vi samarbetar med i 
Karlstad. Givetvis kan praktiken göras på andra orter 
också.

BILBRANSCHEN VÄLKOMNAR 
UTBILDNINGEN

Samtliga märken idag har stor brist på tekniker och 
denna utbildning ger dig en snabb väg till en bra 
grundutbildning. Utbildningen i grundläggande 
fordonsteknik är framtagen i samarbete med regionens 
bilföretag i syfte att få fler att utbilda sig till 
diagnostekniker och till tekniker inom tunga fordon.

Grundläggande 
fordonsteknik
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KARLSTAD.SE 

Nina
Highlight
Ta "bort samt ger dig"Du får även möjlighet och förtur...

Nina
Highlight
yrkeshögskoleutbildningen

Nina
Highlight
Utbildningen Grundläggande fordonsteknik ger dig goda...



KURSER  

Fordonsteknik — introduktion...................200p   
Kurskod: FODFOO0

Reparation av personbilar och lätta 
transportfordon..........................................300p
Kurskod: PERREA0

Komfort- och säkerhetssystem 1a.............200p
Kurskod: PERKOM01a

Totalt 700 poäng, 

E-post: yrkeshogskolan@karlstad.se Tel: 054-540 17 17
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad Webbplats: karlstad.se/yh

Gilla oss på Facebook: 

Yrkeshögskolan i Karlstad

BEHÖRIGHET TILL DIAGNOSTEKNIKER INOM 
MOTORBRANSCHEN ELLER LÄRLINGSUTBILDNING

Om du sedan tidigare har en gymnasieexamen kommer du att 
vara behörig att gå yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker 
inom motorbranschen efter den grundläggande fordonstekniker-
utbildningen. Med en examen som diagnostekniker är man 
mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. 

Om du inte har en gymnasieexamen så är du ändå väl förberedd 
för att gå vidare till lärlingsutbildningen inom tunga fordon. 
Branschen tunga fordon har ett mycket stort behov av utbildade 
tekniker och chansen att få jobb efter lärlingsutbildningen är 
mycket goda

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSTID

Ansökan görs i webbansökan som finns på
karlstad.se/vuxenutbildning

Ansökningsperiod 19 oktober - 15 november 2017. 
Utbildningstid 15 januari - 8 juni 2018.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Om du vill bli behörig till yrkeshögskoleutbildningen 
Diagnostekniker inom motorbranschen ska du ha en 
gymnasieexamen sedan tidigare eller ha godkända 
gymnasiekurser som tillsammans med kurserna i denna 
utbildning ger dig ett slutbetyg.

För fortsättning på lärlingsutbildningen inom tunga fordon ska 
du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 
samt matematik på grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Magnus Dieserud, utbildningsansvarig 
Telefon: 054-540 15 01
E-post: magnus.dieserud@karlstad.se

Vuxenutbildningens antagning 
Telefon: 054-540 17 17
E-postadress: vuxenutbildningen@karlstad.se

Praktik ingår i utbildningen.




