
Om utbildningen 

Behörighet
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande 
kunskaper samt bedöms har förutsättningarna att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
Svenskt körkort med lägst behörighet B. Lägst 21 år när utbildningen slutförs. 
För att kunna genomföra utbildningen måste du ha körkortstillstånd CE. Du ansöker om det 
när du fått ditt antagningsbesked. Du kan läsa mer om körkortstillstånd på  
www.transportstyrelsen.se  

Studieomfattning
Utbildningen är på 47 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 med praktik och du kör lastbil med lärare. I utbildningen övar du för 
att klara körkortet till lastbilsförare men även för yrkeslivet. 
I utbildningen kommer du få kunskaperna du behöver för att köra lastbil med släp. Om du 
under utbildningens gång känner att du inte vill läsa mot CE-behörighet (lastbil med släp), eller 
om läraren bedömer att du inte har rätt förutsättningar, har du möjlighet att läsa utbildningen 
mot C-behörighet i stället för CE-behörighet. 
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 exemination och körkort
Examination görs av Allbo lärcenters förarprövare i enlighet med Skolverkets och Transporsty-
relsens krav för körkortsbehörighet CE. Med godkända resultat erhåller du vid utbildningens 
slut körkort med behörighet CE och yrkeskompetensbevis. 

 

Tycker du om stora, tunga, fordon och vill ha ett yrkesliv ute på vägarna? Är du ansvarsfull, vill 
underlätta människors vardag samt ha ett självständigt yrke? Då kan utbildningen till 
lastbilsförare vara rätt utbildning för dig!

Lastbilsförare
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 lastbilsförare behöver vara bra på att planera och organisera sina uppgifter och service är 
ett viktigt moment eftersom det är mycket kundkontakter i samband med lastning och loss-
ning. Det är även viktigt att du tycker om att lösa problem samt tar egna initiativ eftersom du 
oftast arbetar ensam och då behöver du som regel själv kunna lösa de problem som uppstår. 
Som lastbilsförare kan man jobba åt nästan vilket företag som helst som är i behov av trans-
port. Det innebär att man kan jobba med allt från byggmaterial, möbler, livsmedel till kemi-
kalier och levande djur. Transporterna kan ske över hela landet men även utanför Sveriges 
gränser. 
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