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Nyfikna elever som vill lära sig hur 
verkligheten ser ut är en enorm
drivkraft. För Magnus Petersson, 
37, Ljungby, var verkligheten under 
10 år en 22 meter lång timmerbil. 
 Med den kajkade han runt i 
södra Sverige. Idag jobbar han som 
lärare på fordons- och transport-
programmet och brinner för att 
lära eleverna sitt gamla yrke.
 Nere på Hjärtenholmsvägen har 
fredagsstämningen börjat ta fart. 
Några elever tvättar av fordonen 
ute på gården för att de ska vara 
rena och fina inför helgens vila. 
Några andra elever är i full färd 
med att få sina resultat på ett teo-
riprov de haft tidigare i veckan.  
Stämningen är skön, precis som 
den ska vara.
 – Verkligheten vinner alltid. Det 
behövs inga omskrivningar och 
skolan är till för så mycket 
praktiska övningar som bara finns, 
säger Magnus Petersson.
 Magnus jobbar för att varje elev 
ska få den undervisningen som 
passar just dem bäst då det inte 
finns en enda universal lösning 
enligt honom.
 Praktiken är a och o och ger dem 
jobbkontakter för framtiden.
Hos oss gäller det att lära sig hela 
yrket, säger Magnus.

Vi har utbildat yrkesförare i mer än 
20 år med stor framgång.
 År 1 läggs fokus på grundläg-
gande reparation och service samt 
teori med anknytning till fordons- 
och transportbranscherna. År 2 och 
3 har du möjlighet att specialisera 
dig inom Transport, bl a ingår den 
teori som behövs för att klara 
kunskapsproven för de körkorts-
behörigheter som är kopplade till 
den yrkesutgång du väljer. Väljer du 
Godstransporter år 2, får du möjlig-

het att skaffa dig ADR-intyg för hantering av farligt gods och behörig-
het för att köra truck och hjullastare. 

■  FoRDoNS- ocH TRANSPoRT-
PRoGRAMMET Transport 
3-årig gymnasieutbildning med inriktning på transport

Övningskörning med bil och buss 
respektive lastbil ingår förstås. 

Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) ingår på några av våra 
praktikföretag.



Utbildningen

3-årig gymnasieutbildning för dig som 
vill utbilda dig till ett serviceinriktat, 
självständigt och omväxlande arbete. 
I Alvesta har vi utbildat yrkesförare
i mer än 20 år och många av dem har 
fått jobb redan innan studentdagen.

Högskolebehörighet

Du kan välja Svenska 2 och 3 som 
individuellt val och Engelska 6 som 
utökad studiekurs, så får du grund-
läggande behörighet till studier vid 
högskolor och universtitet.

Notera

Kursutbudet i blocken Programför-
djupning och Individuellt val kan 
komma att justeras något.

Yrkesexamen

Utbildning ger yrkesexamen, med 
någon av dessa yrkesutgångar:
• Lastbilsförare eller
• Bussförare (kan också ingå taxi)

Behörighetskrav

Grundskola

Sista ansökningsdag

Se www.allbolarcenter.nu

Studiefinansiering

Studiemedel

Studentboende

www.allbohus.se

Hemsida 

www.allbolarcenter.nu

Andra nyttiga länkar 

www.alvesta.se

■ KoNTAKTUPPGIFTER
Britt Ask Rydgård (bitr rektor)
0472-153 56
britt.ask.rydgard@alvesta.se

■ BesöksAdRess
Hjärtenholmsvägen 6
342 80 Alvesta

www.allbolarcenter.nu

Jonathan Jonsson, 18, Åseda, 
tror att hans stora intresse för 
lastbilar tagit honom dit han är 
idag: En tredjeplats i regionfina-
len i Sjöbo för TYAs yrkestävling 
för elever på fordons- och trans-
portprogrammet. och även
snart en lycklig student med hela 
världen för sina fötter.
 Då lämnar han det treåriga 
fordonsprogrammet bakom sig.
om du frågar Jonathan Jonsson 
om hans framgångskoncept så 
lyder det så här:
 – Eget ansvar ger stora möjlig-
heter om man hanterar det rätt. 
Dessutom så har min pappa haft 
lastbil i 30 år och detta har helt 
enkelt gjort mig duktig då jag 
fått hjälpa till, berättar Jonathan. 
 Han går snart ut genom 
den där dörren som han och så 
många andra längtar efter. Då är 
det dags för Jonathan att sjunga 
”sjung om studentens
lyckliga dagar” och lämna allt 
vad gymnasium heter bakom sig.  
 Gymnasietiden har varit bra 
även om Jonathan ibland fått 
slita lite extra för att klara alla 
kärnämnena. Idag är han stolt 
ägare till en radda med olika kör-
kort och han är glad över att han 
insåg att man själv måste satsa
och lägga ner tid för att lära sig. 
Jonathan känner sig trygg inför 
framtiden eftersom han redan 
har några jobberbjudanden som 
handlar om att köra lastbil.

 Gilla oss på Facebook! www.facebook.com/allbolarcenter.nu


