
FORDONS –OCH  

TRANSPORTPROGRAMMET 

Utbildningens innehåll 

Det första året är du i skolans verkstadslokaler och lär 

dig de grundläggande kunskaper du behöver för att 

jobba i fordonsbranschen. Du får lära dig hur olika for-

don är konstruerade, arbetsmiljö och hälsa, verktygslära 

m.m. Det andra och tredje året läser du inriktningen skadereparatör som till största delen är förlagd 

till ett bilskadeföretag. Du får kunskaper i skadeanalys och kostnadsberäkning. Du mäter, riktar, svet-

sar, byter och monterar delar beroende på vad skadan kräver.  

 

Att vara lärling 

Att vara lärling innebär att du praktiskt lär dig ett jobb och samtidigt läser de gymnasiegemensamma 

kurserna (t.ex. matte, svenska och engelska) på gymnasieskolan, du varvar dina skoldagar med ut-

bildning på en riktig arbetsplats. Tre dagar i veckan spenderar du på en noga utvald arbetsplats och 

resten av veckan, två dagar, i skolan. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla företags-

kontakter för framtiden.  Du kan som lärling få en extra lärlingsersättning från CSN. 

 

Högskolebehörighet 

Du erbjuds att läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för att få en grundläggande behörighet till 

högskolan. Du kan även läsa Matematik 2a som kan krävas för behörighet till vissa högskoleutbild-

ningar.  

 

Förmågor som du som skadereparatör behöver ha 

Jobbet som bilskadereparatör kräver noggrannhet, tålmodighet och känsla för form. I takt med att 

bilutvecklingen tar enorma steg framåt, ställs också högre krav på IT- kunskaper. Det är också viktigt 

att du är serviceinriktad. 
 

För intag till inriktning Skadereparatör 

 Vi använder oss av betygsintag för inriktningen, därför förväntar vi oss att du har godkända be-

tyg från årskurs 1. 

 Finns det fler sökande än det finns platser avgör betyg från årskurs 1. 

yrkesgymnasium.uppsala.se 

Yrkesutgång 

Skadereparatör 

Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 

Lärling från år 2 



Gymnasiegemensamma ämnen  Inriktningsgemensamma ämnen  

Engelska 5 100 p Riktningsteknik - introduktion 200 p 

Historia 1a1 50 p Lackeringsteknik - introduktion 200 p 

Idrott och hälsa 1 100 p Summa 400 p 

Matematik 1a 100 p Programfördjupningskurser Skolans val   

Naturkunskap 1a1 50 p Karosserikonstruktioner och inredning  200 p 

Religionskunskap 1 50 p Riktbänkssystem  200 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p Skadebesiktning och produktionsflöde  100 p 

Svenska 1/Svenska som andra språk 100 p Skarvnings- och sammanfogningsteknik  300 p 

Summa 600 p Summa 800 p 

Programgemensamma ämnen  Övriga kurser  

Fordonsteknik - introduktion 200 p Individuellt val 200 p 

Fordons- och transportbranschens 

villkor och arbetsområden 

200 p Gymnasiearbetet 100 p 

Summa 400 p Summa 300 p 

  Antal poäng 2500 p 

Poängplan yrkesutgång Skadereparatör 

Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 

För mer information se vår hemsida 

yrkesgymnasium.uppsala.se 


