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Yrkesförare

Persontransporter
- buss D

Utbildningen ger den kompetens som motsvarar de grundläggande yrkeskrav för persontransporter med buss. Att arbeta som bussförare är främst ett serviceyrke. Som bussförare
kan du jobba inom lokal eller regional linjetrafik eller köra expressbuss, flygbuss eller färdtjänst. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare.
Aktuella datum
Start:
23 mars och 3 augusti 2020
Längd:
20 veckor
Sista ansökan:
7 februari och 10 juni 2020
Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Storgatan 9, Klippan
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesförare gör
du tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskola i svenska/
svenska som andraspråk och körkort klass
*B** med goda färdigheter att framföra personbil med manuell växel.
Bifoga kopior på dina betyg och ditt körkort när
du ansöker.
Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte med test i
svenska och av körkunskaper skickas till
berörda.

Persontransporter
- buss D

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom det fordonstekniska området vad gäller transporter. Vid godkänd uppkörning erhåller man körkortsklass D samt yrkeskompetensbevis.
Att vara bussförare är ett serviceyrke. Bussförare kör buss enligt bestämda linjer och tidtabeller, har ansvar
för säkerhet, ger service till passagerare, kontrollerar färdbevis och tar hand om gods som skickas med
bussen. Som förare möter du dagligen många passagerare och det är viktigt att kunna bemöta dem på ett
trevligt sätt.
Att vara serviceinriktad, flexibel och stresstålig är bra egenskaper för bussförare. Eftersom bussföraren har
ansvar för bussen och framför allt passagerarnas säkerhet under körningen, är det viktigt att också vara
noggrann och ansvarsfull.
Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN. Utbildningens längd bestäms
av dig och lärarna men ett riktvärde är ca 20 veckor.
Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer
kostnad för skyddskläder, litteratur och färdskrivarkort, samt kostnader i samband med körkortet som
du själv betalar.
Kurskod
TRAYRK
PESPER1

Kursnamn
Poäng
Yrkestrafik - vux.......................... 300
Persontrafik - vux........................ 200

Totalt................................................................. 500

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd
(APL). Då följer du din handledares arbetstider
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker jobb.
APL är 4-5 veckor.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg, ditt körkort och ett personbevis till din ansökan.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva Nohage, studie- och yrkesvägledare
0435-283 55
komvux@klippan.se
www.klippan.se/vuxenutbildningen

