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SKOLFS 2020:38

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och
transportprogrammet;

Utkom från trycket
den 19 mars 2020

beslutade den 11 mars 2020.
Med stöd av 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver
Skolverket att bilaga 1 till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om
kurser för fordons- och transportprogrammet ska ha följande lydelse.
____________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter
den 30 juni 2021.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats
före utgången av juni 2021.
4. För elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021
och som efter studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och
vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i gymnasieförordningen
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan och som väljer att fullfölja
utbildningen enligt de bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021,
ska dock de nya bestämmelserna tillämpas. Detsamma gäller för elever som
har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter ett
annat avbrott i studierna återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som
går om ett läsår.
På Skolverkets vägnar
PETER FREDRIKSSON

Anna Jägberg
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Bilaga 11

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen
Ämne
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
eller
Svenska som andraspråk

Kurs
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Svenska som andraspråk 1

Poäng
100
50
100
100
50
50
50
100
100

Kurser inom programgemensamma ämnen
Ämne
Fordons- och transportbranschen
Fordonsteknik

Kurs
Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden
Fordonsteknik – introduktion

Poäng
200
200

Kurser i inriktningarna
Inriktning Karosseri och lackering 400 gymnasiepoäng
Ämne
Karosseriteknik
Lackeringsteknik

Kurs
Riktningsteknik – introduktion
Lackeringsteknik – introduktion

Poäng
200
200

Inriktning Lastbil och mobila maskiner 400 gymnasiepoäng
Ämne
Lastbilar och mobila maskiner
– service och underhållsteknik

2

Kurs
Lastbilar och mobila maskiner
– verkstad och elteknik
Lastbilar och mobila maskiner
– basteknik
Lastbilar och mobila maskiner
– service och underhåll 1
Lastbilar och mobila maskiner
– service och underhåll 2

Poäng
100
100
100
100

Senaste lydelse SKOLFS 2020:19. Ändringen innebär att inriktningen Godshantering
utgår.
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Inriktning Personbil 400 gymnasiepoäng
Ämne

Kurs

Personbilar – service och
underhållsteknik

Personbilar – verkstad och
elteknik
Personbilar – basteknik
Personbilar – service och
underhåll 1
Personbilar – service och
underhåll 2

Poäng
100
100
100
100

Inriktning Transport 500 gymnasiepoäng
Ämne

Kurs

Transportteknik

Yrkestrafik 1a
Yrkestrafik 1b

Poäng
200
300
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