
Om utbildningen 
  
Behörighet
Godkänt betyg i svenska / svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller kunna visa 
motsvarande kunskaper samt bedömas ha förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbild-
ningen. Svenskt körkort med lägst behörighet B
Lägst 21 år när utbildningen slutförs. För att få full behörighet måste du ha fyllt 24 år innan 
utbildningens slut. Om du är under 24 år när utbildningen är slutförd får du begränsad behö-
righet vilket innebär att du enbart får köra linjetrafik inom en radie av 50 kilometer. 
För att kunna genomföra utbildningen måste du ha körkortstillstånd D. Du ansöker om det när 
du fått ditt antagningsbesked. Du kan läsa mer om körkortstillståndet på www.transportstyrel-
sen.se.  

Studieomfattning
Utbildningen är på 25 veckor och bedrivs på heltid. Det är svårt att kombinera utbildningen 
med arbete på vardagarna under dagtid. Utbildningen sker på plats i skolan samt på egen 
hand i en webbaserad lärplattform.  

Förutsättningar under utbildningen
Utbildningen varvar teori och praktik och du kör buss med lärare. I utbildningen övar du för att 
klara körkortet till bussförare men även för yrkeslivet. 
Orienteringskurser i yrkessvenska och/eller studieteknik kan ingå utifrån individuella behov. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en central del i utbildningen. Det är där du får prak-
tisk erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet. Det arbetsplatsförlagda lärandet är obligato-
riskt, oavsett tidigare erfarenhet inom yrket, och man följer sin handledares ordinarie arbetss-
chema. 

Om examination och körkort
Examination görs av Allbo lärcenters förarprövare i enlighet med Skolverkets och Transporsty-
relsens krav för körkortsbehörighet D. Med godkända resultat erhåller du vid utbildningens 
slut körkort med behörighet D och yrkeskompetensbevis. 

Trivs du i mötet med människor? Är service och ansvarstagande viktiga egenskaper för dig? 
Då kan utbildningen till bussförare vara rätt för dig! En busschaufförs viktigast uppgift är att 
genomföra en säker transport med människor, om det så är genom att köra skolbarn, färd-
tjänst, linjetrafik eller turistbuss inom och utanför Sverige. Busschaufförer jobbar på olika tider 
på dygnet, inklusive helger, och yrket ställer höga krav på kunskap och skicklighet hos dig som 
chaufför.

Bussförare
Läs till...



Egna kostnader i utbildningen
Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, exempelvis läromedel och 
transporter till och från din APL-plats, samt andra kostnader som kan tillkomma, till exempel i 
samband med ansökan om körkortstillstånd. 

Studiemedel 
Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Du ansvarar själv för att ansöka och du kan 
läsa mer på www.csn.se om hur du fyller i en ansökan. På CSN:s hemsida kan du även boka 
särskild tid om du önskar tolk i samband med att du ska fylla i din ansökan. 

Ansökan
Vänligen besök vår hemsida för att se när utbildningen är sökbar -  
https://open24.ist-asp.com/alvesta/vux/Vux/Start – och för att lämna in en ansökan.  

Du kan även använda QR-koden här nedanför för att komma till vår ansökningssida: 

Om yrket
En bussförare behöver vara uppmärksam och stresstålig eftersom man kör enligt ett  
tidsschema och många körningar sker när det är mycket övrig trafik i rörelse. Andra bra  
egenskaper är att man är tydlig i sin kommunikation eftersom man måste kunna både ta  
emot och ge information så att passagerna förstår. 

alvesta.se


