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Fordonsprogrammet med 
inriktning personbil

Yrkesexamen  
& högskole
behörighet



På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade 
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket 

får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du 
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över 
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill! 

Högskoleförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera högskoleförberedande program med olika inriktningar, med 
fokus på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De högskoleför-
beredande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom att 
du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.   

Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken 
du som elev får värdefulla kontakter inför ditt fram tida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram 
finns självklart möjlighet att läsa till grundläggande 
högskole behörighet. Utöver det finns på flera av våra 
yrkes program möjlighet att erhålla ett branschgodkänt 
certifikat inom ett specialområde, vilket ökar dina möjlig-
heter till jobb efter gymnasiet.

Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan 
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de fören-
ingar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen 
och FN-föreningen. 

Certifierad FNskola
Arlandagymnasiet är en certifie-
rad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla 

den värdegrund 
och de idéer om 
mänskliga rättigheter 
och solidaritet med 
världens alla länd er 
som FN står för. 

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud 
av unika utbild nings vägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb 
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 
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får samtidigt en utbildning och 
erfarenhet som gör att du kan 
välja att arbeta inom en mängd 
olika yrken, var du vill i världen!

Utbildningen
Fordonsprogrammet utmärker 
sig med sin professionella men 
lekfulla atmosfär. Här får du 
kunskaper i både traditionella 
skolämnen och senaste nytt 
inom fordonsbranschen. Du 
kommer uppleva att utbildningen 
verkligen är ”på riktigt” från dag 
ett, men trots att du som elev är i 
en professionell miljö med höga 
krav är det nära mellan skratten. 
Du blir en del av ett tight team 
och får vänner för livet.

Drömmer du om att bli 
mekaniker eller kanske 
driva din egen verkstad? 
Fordonsprogrammet pass ar 
tjejer och killar som gillar att 
lösa problem, och ger dig 
kunskaper för att lyckas i en 
av världens mest spännande 
branscher.

Ta dig  
dit du vill

Yrkesexamen
& högskole
behörighet
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Under utbildningen får du lära 
dig att serva och reparera 

bilar med traditionell och 
modern teknik. Du rustas för att 
kunna arbeta i morgondagens 
verkstäder eller vara yrkesförare 
i framtidens transportmiljö. Du Fo
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Redan innan 
studenten har de 

flesta jobb.

Årskurs 1
I årskurs 1 får du lära dig 
grunderna. Syftet är att väcka 
intresse för de olika yrken som 
utbildningen öppnar dörren 
till. Du får demontera motorer 
från grunden och hantera en 
mängd olika komponenter. När 
du väl blivit trygg i rollen är det 
dags att åka ut på en arbetsplats. 
Utbildningsperioden som du 
är på arbetsplats kallas APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) och 
omfattar under ditt första år 
bilverkstäder och speditionsföretag. 
Dina lärare besöker dig och 
säkerställer att du trivs och kommer 
till din rätt på den arbetsplats du 
är på.

Årskurs 2
Under årskurs 2 fördjupar du 
dina kunskaper och förbereds 
inför ditt yrkesliv. Du kommer få 
möjligheten att skapa och driva 

ett UF-företag med dina 
kamrater. Då kan ni börja 
ta emot kunder i skolans 
verkstad och utföra 
reparationer på deras bilar. 
APL fortsätter  

naturligtvis även under  
andra året inom programmet.

Årskurs 3
Nu ligger fokus på att specialisera 
dig och förfina dina kunskaper. 
Du lär dig om bilars mer avan-
cerade system för komfort och 
säkerhet. Såklart hänger vi med i 
de senaste teknikerna som hybrid- 
och flerbränslefordon. Du gör 
också ditt gymnasiearbete. Van-
ligtvis har alla elever nu skaffat sig 
jobb eller fått kontakter som leder 
till jobb direkt efter studenten. 
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Arlandagymnasiets fordonsutbildning har ett gott rykte i fordonsbranschen 
och möjligheten till arbete efter utbildningen är mycket god. 
Du erbjuds dessutom möjlighet att få ett EU-anpassat certifikat som 
bilmekaniker.



Foto: Malin Listén
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Fordon
Gymnasiegemensamma 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100

Gymnasiearbete 100

Programgemensamma 400
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik – introduktion 200

Inriktningskurser personbil 400
Personbilar – basteknik 100
Personbilar – verkstad och elteknik 100
Personbilar – service och underhåll 1 100
Personbilar – service och underhåll 2 100

Programfördjupning personbil 800
El- och hybridfordon 1 100
Personbilar – chassi och bromsar 100
Personbilar – förbränningsmotorer 100
Personbilar – system- och diagnosteknik 1 200
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 100
Personbilar – kraftöverföring 100
Service och bemötande 100

Individuellt val 200

Ansökningskod: FTPERARN

år 1
Lär dig grunderna  

och prova på att vara  
ute på företag. 

år 2
Fokus på  

praktiskt arbete.

år 3
 Specialisering och  

fördjupning



Bilmekaniker, 
egen företagare 
eller plugg…

G ivetvis får du möjlighet till 
grundläggande högskole-

behörighet. Men du kan även 
välja mer praktiska kurser istället 
om du önskar. Väljer du en 
fordonsutbildning så kommer 
du att välja en utbildning inom 
regionens främsta bransch.  
 Det finns alltid spännande 
jobb för den som har rätt  
kompetens. 
 

Öppna dörrar! Fordonsutbildningen är bredare än många känner till. Det är fullt 
möjligt att studera vidare utan att läsa in fler kurser än de som ingår i programmet. 
Programmet öppnar samtidigt dörren till en hel del olika alternativ eftersom utbild
ningen är internationellt gångbar. Du får en bred teknisk kunskap, som kan vara 
värdefull även inom andra branscher.

Goda chanser till anställning 
Utbildningen ger dig goda  
möjligheter till anställning efter-
som en stor del av utbildningen 
är förlagd ute på ledande arbets-
platser i branschen. Under din 
APL får du tillfälle att knyta  
värdefulla kontakter med 
yrkeslivet och stärka ditt CV. 
Branschen är i stort behov av 
utbildad arbetskraft och de flesta 
har redan arbete där när de tar 
studenten.

Eget företag
Under utbildningen får du även 
chans att testa på hur det är att 
ha ett eget företag. Företaget 
bygger på din egen affärsidé och 
ska erbjuda verkliga tjänster i 
fordonsbranschen. Dessa insikter 
i företagande gör att du – om du 
vill – har goda möjligheter att 
lyckas med att själv starta och  
driva ditt egna företag i framti-
den.
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Joseph Sawaya – reparerar  
fordonen på Bromma flygplats! 

J oseph Sawaya gick Fordonsprogrammet 
– inriktning Personbil på Arlandagym

nasiet. Under årskurs tre började han jobba 
extra på Upplands Motor i Arlandastad. 
I slutet av våren hade han sin avslutande 
APL hos Swedaiva på Arlanda. Det ledde 
till att han fick sommarjobb där direkt efter 
studenten. Han har nu en anställning hos 
Swedavia på Bromma flygplats.

Hur är det att jobba med underhåll hos Swedavia?  
– Det är ordning och reda. Man måste göra jobbet rätt! Jag 

trivs och det är jättebra stämning och kul på jobbet. Framför 
allt är det mycket variation. Vi jobbar med olika fordonstyper 
på flygplatsen, till exempel push backtruckar, lätta fordon och 
specialfordon.

Vad är det bästa med att arbeta i fordonsbranschen?
– Det bästa är i branschen är att man lär sig mycket. Det är 

felsökningar, reparationer och problem som måste lösas. Visst 
är det en del tidspress men det finns också mycket utvecklings
möjligheter.
Hur kom det sig att du gick Fordonsprogrammet?

– Jag har alltid gillat bilar. När jag var ett år gammal så körde 
jag omkring med leksaksbilar. Det är nog en förutsättning att 
man åtminstone är lite intresserad, men ju mer man lär sig desto 
roligare blir det!
Hur upplevde du utbildningen?

– Tre roliga år! Jag hade jättekul. I ettan var jag inte helt foku
serad på skolan men jag skärpte mig. Lärarna är kunniga i yrket 
och duktiga på att handskas med elever. De hjälpte mig, och det 
fanns alltid någon att prata med om vad som helst. Vi hade bra 
sammanhållning i klassen och vi blev lite som en familj som gjorde 
mycket saker tillsammans.
Kände du dig väl förberedd på att jobba efter din examen 
på Arlandagymnasiet?

– Ja absolut! Det var lite nervöst att gå ut i arbetslivet, men jag 
kom in fort i det eftersom vi haft mycket APL under utbildning
en. Man är lite blyg i början men märker snabbt att 
man faktiskt kan det som man ska göra på jobbet!
Vilka tips skulle du vilja ge elever som ska välja 
gymnasium?

– Se till att välja en bra utbildning som leder till ett 
jobb. Det är viktigt att du får lära dig vad som 
förväntas ute i arbetslivet, och vilka krav du 
kan ställa när du kommer ut. Sköt dig i sko
lan och på arbetsplatsen – det är din fram
tid! Gymnasiet går otroligt fort och plötsligt 
står man där och ska klara sig. Det får man 
förutsättningar för på Fordonsprogrammet. 
Och gör rätt för dig! Tänk – skulle jag vilja 
åka med den bilen jag just reparerat?

Efter gymnasiet 

Fordonsmekaniker 
Bilsportmekaniker 
Däckmontör

Efter vidare studier

Verkstadschef 
Bilskadereparatör 
Lastbilsmekaniker 
Bussmekaniker 
Mcmekaniker 
Reservdelsspecialist 
Fordonslackerare 
Yrkeslärare
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Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Fordons och transportprogrammet, personbil 
FTPERARN

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg FTPERARN

3

1

2

www.arlandagymnasiet.se


