Kommunal
Vuxenutbildning

YRKESFÖRARE LASTBIL
Växjö

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

• Svenskt B-körkort
• Matematik och svenska, grundskolenivå
• Om du inte har svenska som modersmål behöver du ha
godkänt i kursen svenska som andraspråk (grundläggande
eller motsvarande).

FINANSIERING

Litteraturkostnad/Skyddskläder ca 1 000–1 500 kr totalt.
Kostnader för resor mellan de olika utbildningsplatserna kan
tillkomma.
Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.
181004

INFO

om utbildningen

KURSER
Yrkestrafik-vux��������������������������������������300 p
Godstrafik ������������������������������������������200 p
Godshantering-vux ������������������������������100 p
För godstransporter (CE)
Fordonskombinationer��������������������������200 p
Totalt ��������������������������������������������������800 p

VAD GÖR EN LASTBILSFÖRARE?
Som lastbilsförare arbetar du med att transportera varor
och produkter från punkt A till punkt B. När du väljer att
omskola dig till yrkesförare är det viktigt att du från början
sätter dig in i vad yrket innebär. Tiderna inom transport är
ofta varierande och det kan hända att du får jobba långa
och obekväma arbetspass. Om du är noggrann och gillar
att köra är lastbilsföraryrket något för dig.

HUR GÅR DET TILL?

ANSÖKAN OCH KURSSTART

Du studerar utifrån din individuella studieplan som
upprättats under orienteringskursen. Teori varvas med

Vi är en del av Växjölöftet vuxenutbildning. Kontakta din
lokala vuxenutbildning för att göra en ansökan. Se kontakt-

praktik. Du har tillgång till vår webbaserade lärplattform

information längst ned på denna sida.

där du kan repetera olika delar i kursen. Teoridelarna
handlar om fordonslära, vård och service, regelverken

FINANSIERING

omkring lastvikter, lastsäkring, kör- och vilotider med mera.

Litteraturkostnad/Skyddskläder/Kostnader för resor mellan

Utbildningen leder fram till betyg – samt till prövning enligt

de olika utbildningsplatserna kan tillkomma. Utbildningen

Vägverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE och

är kostnadsfri och CSN-berättigad.

yrkeskompetens för godstransporter.

INFORMATION
Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Kristian Seger Tel: 023-586 38
E-post: vuxvaxjo@ya.se
För antagning kontakta Växjölöftet Vuxenutbildning,
studie- och yrkesvägledare.

Kontaktcenter: 0470-410 00
E-post: studievagledning@vaxjo.se

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

