FT
Fordons- och transportprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Inriktningar år 2-3

Svenska 1/Sv som andraspråk
Engelska 5
Matematik 1 a
Samhällskunskap 1 a 1
Naturkunskap 1 a 1
Religionskunskap
Historia 1 a 1
Idrott och hälsa 1

Godshantering
Maskinell godshantering
200 p
Lageradm. och terminallogistik 200 p

100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Karosseri och lackering
Riktningsteknik, introduktion
Lackeringsteknik, introduktion

Programgemensamma ämnen 400 p
Fordons- och transportbransch.
villkor och arbetsområden
200 p
Fordonsteknik, introduktion
200 p

Programfördjupningar 		 700-800 p
Kurserna ser du på baksidan!

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

200 p
200 p

Lastbil och mobila maskiner (lastbilsmekaniker)
Maskin- och lastbilsteknik, intro. 200 p
Reparation av lastbilar
och mobila maskiner
300 p
Lastbil och mobila maskiner (maskinmekaniker)
Maskin- och lastbilsteknik, intro. 200 p
Reparation av lastbilar
och mobila maskiner
300 p
Personbilsteknik
Personbilsteknik, introduktion
Reparation av personbilar och
lätta transportfordon

200 p
300 p

15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Transport
Yrkestrafik 1 a
Yrkestrafik 1 b

På Fordons- och transportprogrammet läser alla
elever tillsammans år 1. Under det första året väljer du
vilken av de fem inriktningarna du vill läsa i år 2-3.
Inriktningarna har begränsat antal platser, vid konkurrens om platserna används betyg från år 1.
Programfördjupande kurser är utvalda för att förbereda våra elever inför fortsatta studier och göra
dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Grundläggande högskolebehörighet - javisst!
FT är ett yrkesförberedande program men det
går bra att läsa till de kurser som behövs för att
få grundläggande högskolebehörighet.
Du behöver lägst betyget E i Engelska 6,
Svenska 2 och 3/Svenska som andraspråk 2
och 3. Dessa kan du läsa antingen som utökade
kurser eller inom Individuellt val.

200 p
300 p

Programfördjupningar
Godshantering
Lastbärare
Inköp 1
Hantering varor och gods
Lagerprocesser
Plocklagerhantering
Karosseri och lackering
Karosserikonstruktioner
och inredning
Riktbänksystem
Skadebesiktning och
produktionsflöde
Skarvnings- och
sammanfogningsteknik
Lastbil och mobila maskiner
(lastbilsmekaniker)
Lastbilar och utrustning
Lastbilsmonterad hydraulik
och pneumatik
Anpassning och montering
av utrustning
Styr- och övervakningssystem

200 p
100 p
200 p
200 p
100 p

Lastbil och mobila maskiner
(maskinmekaniker)
Mobila maskiner och utrustning
Mobil hydraulik 1
Anpassning och montering
av utrustning
Styr- och övervakningssystem

200 p
200 p

Personbilsteknik
Bromsar, kaross och chassi
200 p
Motor och kraftöverföring
300 p
Komfort- och säkerhetssyst.1a 200 p

100 p
300 p

300 p
100 p
200 p
100 p

Kontakta oss gärna!
Bäckadalsgymnasiet
Åsens körgård, Axamo (besök till FT)
Box 3132, 550 03 Jönköping
backadalsgymnasiet@jonkoping.se
www.backadal.se

300 p
100 p
200 p
100 p

Transport
Maskinell godshantering
200 p
Godstrafik
200 p
Godstransporter - specialisering 100 p
Fordonskomb. - godstransporter 200 p

