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FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
Är du intresserad av fordon och modern,
avancerad teknik? Tycker du om att arbeta
självständigt? Vill du se världen genom att
köra fjärrtransporter eller förvandla en
krockskadad bil till en glänsande skönhet?
Allt detta blir möjligt för dig hos oss på
fordons- och transportprogrammet!

Fordonsbranschen är snabbt växande och
behovet av arbetskraft stort! Med en examen
från Nobelgymnasiets fordons- och transportprogram kan du gå direkt ut i jobb som
mekaniker, tekniker eller annat inom branschen.
Här får du lära dig såväl att underhålla som
att reparera fordon. Du kan få göra en lättare
service av en bil, fixa ett komplicerat elektronikfel eller reparera hydrauliken i en lastbil. Det
kan också handla om att lackera om skadade
detaljer, reparera krockskador, frakta reservdelar
till verkstäder eller matvaror till affären. Allt
beror på vilken inriktning du väljer i årskurs två.
På fordons- och transportprogrammet arbetar

du ofta självständigt men dina klass- och arbetskamrater finns nära. Det finns mängder av
spännande saker att lära sig och utbildningen
präglas av modern teknik, hållbar utveckling,
arbetsmiljö och entreprenörskap.
INRIKTNINGAR VI ERBJUDER

•
•
•
•

Personbil
Karosseri och lackering
Transport
Lastbil och mobila maskiner

Vill du veta mer? Kontakta din studieoch yrkesvägledare.
Läs mer om utbildningen på:
karlstad.se/nobelgymnasiet

Scanna koden för att läsa
om utbildningen på webben.

KURSER PÅ FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

INRIKTNINGAR OCH PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 400–500 POÄNG

Engelska 5 .................................................................... 100 p
Historia 1a1 .................................................................... 50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................................... 100 p
Matematik 1 ................................................................. 100 p
Naturkunskap 1a1 ......................................................... 50 p
Religionskunskap 1 ....................................................... 50 p
Samhällskunskap 1a1 .................................................. 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ................... 100 p

KAROSSERI OCH LACKERING

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområde ............................................ 200 p
Fordonsteknik – introduktion .................................... 200 p

INRIKTNING LASTBIL
OCH MOBILA MASKINER
Basteknik .....................................................................
Service och underhåll 1 ..............................................
Service och underhåll 2 ..............................................
Verkstad och elteknik .................................................

100 p
100 p
100 p
100 p

INRIKTNING PERSONBIL

Gymnasiearbete ........................................................... 100 p

Personbilar basteknik ................................................. 100 p
Personbilar – service och underhåll 1 ...................... 100 p
Personbilar – service och underhåll 2 ...................... 100 p
Personbilar – verkstad och elteknik ......................... 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

INRIKTNING TRANSPORT

Här väljer du själv bland de kurser som skolan
erbjuder inom det individuella valet. Du kan
läsa fler programspecifika kurser, komplettera
din högskolebehörighet eller välja kurser bara
av rent intresse.
Vi erbjuder alltid Svenska/Svenska som
andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6 för dig som
vill få grundläggande behörighet till universitet
och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom
individuellt val och utökad kurs.

Yrkestrafik 1a .............................................................. 300 p
Yrkestrafik 1b .............................................................. 200 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG

Oktober 2021

Riktningsteknik – introduktion ................................. 200 p
Lackeringsteknik – introduktion ............................... 200 p

Programfördjupningar 500–800 poäng

Här kan du välja mellan de kurspaket som
skolan tar fram för att bredda och fördjupa
din utbildning, inom respektive inriktning.

KONTAKTA OSS
Marina Bredesen, studie- och yrkesvägledare
Tel: 054-540 17 28
E-post: marina.bredesen@karlstad.se

Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad
Exp.tel: 054-540 15 00

