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Fordons- och 
transportprogrammet

Två inriktningar:

Karosseri och Lackering

Personbil



Fordonsprogrammet på Wallhamn - En 
framtidsinriktad utbildning med 
verklighetsnära jobb

• Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon? Hos oss får du en 
högteknologisk yrkesutbildning med goda chanser till jobb! Utbildningen 
ger breda kunskaper inom personbilsteknik, lackeringsteknik och 
karosseriteknik.

• Vi håller till i industriområdet på Wallhamn på Tjörn

• Här finns bilverkstad med modern datautrustning för felsökning, komplett 
lackeringsanläggning och plåtverkstad med dragrikt.

• Vi arbetar verklighetsnära med riktiga kundjobb – alltså inga stationer

• Vi är cirka 40 elever och tre fordonslärare samt en lärarassistent och en 
lärare i svenska och engelska som också ger stöd i matte och naturkunskap.



Meritvärde

• I höstas kom alla in som var behöriga

Tips inför gymnasievalet:

• Välj något som du är intresserad av och tycker är roligt.

• Du ska gå på gymnasiet i tre år och det blir så mycket bättre om du trivs 
med ditt val.



Exempel på schema åk1



Möjlighet till 
högskolebehörighet
• I åk 1 läser vi grundkurserna i Fordonsteknik samt matematik, engelska, 

svenska, naturkunskap, samhällskunskap och idrott

• I åk 2 väljer man inriktning mot karosseri och lackering eller personbil samt 
läser idrott, historia och religion och eventuellt högskolebehörighet i 
svenska, engelska, matematik

• I åk 3 fördjupar man sig i den inriktning man valt samt får 15 veckors praktik. 
Här kan man fortsätta läsa högskoleförberedande kurser i svenska, engelska 
och matematik om man vill



Möjliga framtida yrken
• Förutom arbete som personbilsmekaniker, lackerare eller karosseritekniker 

så har vi före detta elever som arbetar med 
• Plåtslageri 
• Tunga fordon
• Ventilation 
• Äldreomsorg
• Skur- och tvättmaskiner
• Lärare
• Egna företagare
• Kör färja mellan Åstol och Rönnäng



Här är avdelningen för 
plastlagning och hydrodippning.
Hydrodippning är vi enda skolan i 

Sverige som har



Här lagas det lite av  varje! 

















Bra verktyg är ett måste! Blir så 
mycket roligare då!



Före och efter, så bra det kan 
bli! 



Före och efter!



En av våra 
duktiga 
elever byter till 
vinterdäck. 

Är du osäker på 
vad du ska välja 
för linje? 

Kom och prova 
ett par dagar!



Är du nyfiken på oss? 
Hör av dig!
Kontaktpersoner:
Anders Bergström Fordonslärare 0703-19 69 75
Rickard Johansson Lacklärare 0709-56 03 10


