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Yrkesprogram      Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4. L

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

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

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P

Engelska 5 100 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/Svenska som andraspråk 1 100 p

INRIKTNING   

KAROSSERI OCH LACKERING 400 P
Riktningsteknik - introduktion 200 p
Lackeringsteknik - introduktion 200 p

LACKERINGSTEKNIK 800 P
Baskurs i lackering 300 p
Färg och dekorationslackering 100 p
Lackeringssystem 200 p
Lackeringsteknik - applicering 100 p
Produktionsflöden 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 

KAROSSERITEKNIK   800 P
Karosserikonstruktioner och inredning 200 p
Riktbänkssystem 200 p
Skadebesiktning och produktionsflöde 100 p
Skarvings- och sammanfogningsteknik 300 p

VAD KAN DU JOBBA SOM?
 � Bilskadereparatör
 � Fordonslackerare
 � Bilstylist

PERSONBIL 500 P
Personbilsteknik - introduktion 200 p
Reparation av personbilar och  
lätta transportfordon 300 p

PERSONBILSTEKNIK 700 P
Bromsar, Kaross och chassi 200 p
Komfort- och säkerhetssystem 1a 200 p
Motor och kraftöverföring 300 p

Fordons- och transportprogrammet är ett bra val för dig som trivs med tekniska utmaningar. 
Kanske du skulle vilja jobba med motorcyklar, bilar eller lastbilar i framtiden? 
Programmet ger dig både teoretisk och praktisk kunskap. Du arbetar bland annat med felsökning 
och reparationer och du lär dig att använda maskiner, verktyg och avancerade testinstrument. 

Välj mellan tre olika inriktningar från årskurs 2:

INRIKTNING: PERSONBILSTEKNIK
Att arbeta med moderna bilar handlar inte så mycket om 
att skruva och smörja, utan framförallt om el, elektro-
nik, datorer och avancerad felsökning. Du ska kunna ta 
hjälp av manualer som är skrivna på engelska och du 
ska också vara bra på att möta kunder. Hos oss får du de 
kunskaper du behöver.

INRIKTNING: KAROSSERITEKNIK
Som bilskadereparatör tar du hand om krock- och 
plåtskadade bilar. Du beräknar kostnaden för att fixa 
skadan, mäter, riktar, svetsar, byter och monterar delar. 
Jobbet är omväxlande och utvecklingen inom branschen 
är snabb. Här gäller det att du har koll på nya material 
och ny teknik.

INRIKTNING: LACKERINGSTEKNIK
Jobbet som lackerare kräver noggrannhet, tålamod och 
bra känsla för färg och form. Du arbetar med att repa-
rera plastdetaljer, spacklar, slipar och maskerar innan 
du lackar kaross och detaljer i olika skikt. Efter några år 
kanske du väljer att ta ett gesällbrev. 

UTBILDNINGEN ÄR KVALITETSSÄKRAD
Fordons- och transportprogrammet har certifieringen 
Motorbranschcollege. Det visar att utbildningen uppfyl-
ler motorbranschens kvalitetskrav.

Lugnetgymnasiet är även en av Skolverkets tio bransch-
skolor och den enda som erbjuder inriktningarna Karos-
seriteknik och Lackeringsteknik.

 � Personbilsmekaniker
 � Rekonditionerare
 � Däck- och hjulmekaniker


