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Som yrkesförare arbetar du med att transportera olika 
sorters gods. Majoriteten av lastbilskörningarna är korta 
men många svenska åkerier kör också på den internatio-
nella marknaden. Det behövs både kunskap och ansvars-
känsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. 
Det är ett självständigt yrke, som kräver att du är bra på 
att planera och organisera dina uppgifter. Det är också 
ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär 

mycket kundkontakter. Körkort som man via utbildningen 
har möjlighet att ta är C, CE och även truck. Studierna 
bedrivs på heltid. Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet 
eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då 
kan vi validera och pröva dina kunskaper vilket kan förkorta 
studietiden. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv 
bekosta kurslitteraturen. Det tillkommer även kostnader 
i samband med körkortet.

Vill du veta mer? Kontakta:
Samordnare Ulrika Eriksson
E-post: ulrika.eriksson@helsingborg.se
Adress: Bredgatan 22, 251 89 Helsingborg

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Yrkesförare godstransporter

Utbildningskod: FTXACN

Kurser
TRAYRK1 Yrkestrafik-vux .......................... 300
GOSGOD0 Godstrafik ................................. 200
GODGOD1 Godshantering-vux ................... 100
TRAFOR0 Fordonskombinationer-gods ..... 200

Totalt antal poäng ...............................800

KGYORI11D Kompetenskartläggning .............. 50
GRNORI11G    Digital kompetens ....................... 50

Start
Start: 9 september eller 4 november 2019 
Längd: 36 veckor
Sista ansökan: 12 augusti eller 1 oktober 2019

Utbildningsort
Helsingborg
Rönnowska skolan, Cindersgatan 8

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig 
utbildningen behöver du ha godkänt betyg från 
grundskolan i svenska/svenska som andraspråk 
eller motsvarande. Du måste ha B-körkort och god 
körvana samt ha fyllt 21 år. Du ska också kunna 
uppvisa körkortstillstånd för grupp 2 i samband med 
kursstarten.

Informationsmöte
För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att du 
går på ett obligatoriskt informationsmöte. Infor-
mationsmötet är på Rönnowska skolan tisdagen den 
6 augusti kl 15:00 (inför starten 9 september) eller 
torsdagen den 26 september kl 15:00 (inför starten 
den 4 november). Vi träffas i transports lokaler, inne 
på gården på Cindersgatan 8. 

Ansökan
Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan. Är du folkbokförd i Helsingborg och 
behöver få kontakt med en studievägledare gå in på 
www.helsingborg.se/vuxenutbildning. Om du är folk-
bokförd i en annan kommun och behöver vägledning, 
ta då kontakt med komvux i din hemkommun.

Du behöver bifoga dina skolbetyg med ansökan plus 
en kopia på ditt körkort.
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