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Det här är programmet 
Det här är programmet för dig som har ett intresse för motorer och verkstadsarbete. 

Under ett år får du lära dig hur det är att arbeta i en verkstad. Du lär dig grunderna om 

motorer (MC-teknik), verktygskunskap, hur vissa maskiner fungerar och hur en 

motor fungerar. Du får samarbeta med kollegor och lära dig att bemöta kunder.  

Om du går det här programmet kan du välja två vägar: Du kan välja att fokusera på 

att läsa in grundskolans ämnen för att bli behörig att söka vidare till ett nationellt 

gymnasieprogram. Du kan också välja att fokusera på att bli anställningsbar. Under 

ditt år på Moraberg satsar du då på att få med dig grundläggande kunskaper som du 

sedan kan söka arbete med. 

För att få en yrkesexamen behöver du söka till gymnasiets nationella program. Efter 

IMYRK kan du läsa på gymnasiets nationella program, vuxenutbildningens 

utbildningar eller folkhögskola.   

Inför framtiden 
Det finns stora behov av att anställa medarbetare i fordon- och transportbranschen, 

till exempel billackerare, biltekniker, MC-tekniker och fordonsförare (buss, 

lastbil). Fordonbranschen är i en snabb förändring och allt fler fordon går på el eller 

alternativa bränslen. Det ställer stora krav på att du får rätt kompetens med dig ut för 

att kunna få arbete. 

Många arbetsgivare kräver en gymnasieexamen eller en yrkeshögskoleexamen men 

du kan också starta eget företag efter avslutad utbildning. Jobb finns, men du 

behöver följa utvecklingen eftersom branschens krav ändras hela tiden utifrån den 

snabba tekniska utveckling som sker idag. 

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från 

grundskolan. 

Bra sidor 
www.sodertalje.se 

http://www.sodertalje.se/
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www.utbildningsguiden.se 

www.yh.se 

www.antagning.se 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Programstruktur 

Grundskoleämnen 
 

Engelska  

Historia   

Matematik   

Svenska/Svenska som andraspråk   

Religion  

Musik  

Bild  

Modersmål  

Programgemensamma ämnen 
 

ATV och motorcykel 200 p 

Gymnasiekurser  

Matematik 1a 100 

Engelska 5 100 

 

Mer information och kontakt 

Studie- och yrkesvägledare 
Lena Sjölinder  

Tel, 08-523 044 91 

E-postadress: 

Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se 

Hemsida: 
www.sodertalje.se 

http://www.utbildningsguiden.se/
http://www.yh.se/
http://www.antagning.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
mailto:%20Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se
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