Fordons- och transportprogrammet

FT

Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen 600 poäng

Programgemensamma
ämnen 400 poäng

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/svenska som
andraspråk 1 .....................................100 p

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

Programfördjupning
700 poäng

Individuellt val
200 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande APL

Personbil 700 poäng
Bromsar, kaross och chassi ..............200 p
Komfort- och säkerhetssystem 1a..200 p
Motor och kraftöverföring ..............300 p

Det individuella valet är fritt. Du väljer
om du vill fördjupa dig inom din inriktning eller göra något helt annat utifrån
skolans kursutbud. Här har du möjlighet
att välja kurser som ger högskoleförberedande behörighet.

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är en mycket viktig del. Under
APL, som omfattar minst 15 veckor, får
du praktisk träning i arbetslivet och ytterligare kunskaper inom ditt område.
APL är ett utmärkt tillfälle för dig att
skapa kontakter inför det kommande arbetslivet. Under APL följer du företagets
arbetstider och är försäkrad..

Lastbil och mobila maskiner 700 poäng
Komfortsystem ....................................100 p
Mobila maskiner och
utrustning ............................................300 p
Mobil hydralik 1 ..................................100 p
Mobil hydralik 2 ..................................100 p
Styr- och övervakningssystem.......100 p

Inriktningar
Personbil 500 poäng
Personbilsteknik-introduktion ......200 p
Reparation av personbilar och
lätta transportfordon ........................300 p
Lastbil och mobila maskiner 500 p
Maskin och lastbilsteknik
– introduktion ................................200 p
Reparation av lastbilar
och mobila maskiner ....................300 p

Gymnasiearbete
100 poäng
Du ska genomföra ett eget gymnasiearbete som ska vara knutet till den inriktning/yrkesutgång du valt. Eleven planerar, genomför och utvärderar utifrån
vanligt förekommande arbetsuppgifter
inom valt yrkesområde.
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