
FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
Ett yrkesprogram som ger grundläggande kunskap för arbete med service 
och underhåll av fordon samt transport. Eleverna får goda yrkeskunskaper 
vilket ger möjlighet att komma direkt in i arbetslivet efter avslutat utbildning. 
Målsättningen är att eleven ska utvecklas både individuellt och i samarbete 
med andra och även ha goda förutsättningar för vidare studier.
Efter utbildningen ska eleven kunna använda sin kunskap både i arbetslivet 
och på fritiden.
Samtliga elever erbjuds att läsa till grundläggande högskolebehörighet. 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen.

FORDONS- OCH 
TRANSPORTPROGRAMMET
På fordons- och transportprogrammet är 
det först en gemensam ingång för årskurs 
1, sedan väljer eleverna inriktning inför 
årskurs 2. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är 
en viktig del av utbildningen och utgör 
sammanlagt 15 veckor av utbildningen.

PERSONBIL
Personbilsteknik ska ge eleven kunskaper 
och färdigheter i underhåll, felsökning 
och reparation av personbilar och lätta 
transportfordon. 

TRANSPORT
Inriktningen utbildar eleven i transport 
och hantering av olika typer av gods.  
Utbildningen kan ge följande behörigheter: 
Körkort B, C, CE, truck och hjullastarkort
samt ADR och APV.

Vid samtliga yrkesprogram finns 
valmöjligheter att läsa in grundläggande 
behörighet till fortsatta studier vid högskola 
och universitet.

– Fordons- och transportprogrammet ger en grund- 
utbildning för dig som vill jobba med reparation, service 
och underhåll av fordon samt en utbildning för dig 
som vill bli fordonsförare.

Följ oss gärna på Instagram:
@strombackafordons
@strombackatransport

– En värld av  – En värld av  
möjlighetermöjligheter

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 

Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka



FORDONS & TRANSPORTPROGRAMMET 2023-2026

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
400 poäng

Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden     200 p
Fordonsteknik - introduktion 200 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
900 poäng

Engelska 5 100 p
Engelska 6* 100 p 
Historia 1a1 50 p 
Idrott och hälsa 1 100 p 
Matematik 1a 100 p 
Naturkunskap 1a1 50 p 
Religionskunskap 1 50 p 
Samhällskunskap 1a1 50 p 
Svenska 1 100 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100 p 
Svenska 2*/Svenska som andraspråk 2* 100 p
Svenska 3*/Svenska som andraspråk 3* 100 p
* Kan väljas bort

INDIVIDUELLT VAL

200 poäng

Eleverna väljer kurser 
från skolans utbud

INRIKTNINGAR FORDONS & TRANSPORTPROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN

Personbilar - basteknik 100 p
Personbilar - service och underhåll 1 100 p
Personbilar - service och underhåll 2 100 p
Personbilar - verkstad och elteknik  100 p 

Programfördjupning 800 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

PERSONBIL 400 poäng TRANSPORT 500 poäng

Yrkestrafik 1a 200 p
Yrkestrafik 1b 300 p

Fordonskombination godstransporter  200 p
Godstrafik 200 p
Lastbilsmonterad kran  100 p
Maskinell godshantering 200 p  

El- och hybridfordon 1 100 p
El- och hybridfordon 2 100 p
Personbilar - chassi och bromsar 100 p
Personbilar - förbränningsmotorer 100 p
Personbilar - kraftöverföring 100 p
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 200 p
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 100 p 

Programfördjupning 700 poäng

Med reservation 
för ev. ändringar
2022-10-13


