Yrkesutbildning

Lastbilsförare med släp
En utbildning i samarbete med Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå.
Utbildning ger dig en möjlighet att ta körkort för lastbil med släp.

Upplägg
Undervisningen är på dagtid måndag till fredag. Undervisningen består av schemalagda
teorilektioner, körträning och hemstudier.
Undervisningen sker i Anderstorpsgymnasiets lokaler på Plåtvägen, Hammarängens
industriområde i Skellefteå.

Egna kostnader i utbildningen
Egna kostnader för utbildningen uppgår till cirka 6000 kronor. Kostnaden är för
kurslitteratur, körkortstillstånd, provavgifter och skyddskläder.

www.skelleftea.se/vux

Studietid
Studietiden är 40 veckor utan uppehåll. Startdatum 7 januari 2019 och slutdatum 11
oktober 2019.
Utbildningen är på heltid och omfattar 800 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan
finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan
Kurs

Kurskod

Poäng

Yrkestrafik, Vux

TRAYRK1

300p

Godstrafik

GOSGOD0

200p

Godshantering, Vux

GOSGOD1

100p

Fordonskombinationergodstransporter

TRAFOR0

200p

Behörighet
Behörighetskraven till utbildningen är:
- B-körkort
- Du ska ha fyllt 21 år
- Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå
Önskvärt är även några års körvana.

Ansökan
Länk till ansökningsformuläret hittar du här:
https://www.skelleftea.se/ansokan-antagning-och-provning
Viktigt att du i din ansökan bifogar betygskopior och bilder på ditt körkort. Scanna eller
fotografera bägge sidorna på körkortet. Lägg till filerna under ”Bifoga dokument” i
ansökningsformuläret.
Datum för sista ansökan hittar du på hemsidan för yrkesutbildningar.
https://www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning

www.skelleftea.se/vux

Antagningsprocessen
Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess
beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att
du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.
Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Skollagen om Kommunal Vuxenutbildning, 20 kap, 11 §.
- Vuxenutbildningsförordningen 3 kap, 7 §.

Har du frågor
Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX, Ellinor Berglund på telefonnummer 070-293 51 38 eller e-post
ellinor.berglund@skelleftea.se.
Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, Ellinor Berglund på telefonnummer 070-293 51 38 eller e-post
ellinor.berglund@skelleftea.se.
Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.
Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller
e-post till cv@skelleftea.se. Du kan också besöka CV i hus D på Campus Skellefteå. För
öppettider se CV:s hemsida https://www.skelleftea.se/studie-och-yrkesvagledning.

www.skelleftea.se/vux

