YRKESUTBILDNING
BUSSFÖRARE
En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 600 gymnasiepoäng.

Kursbeskrivning
Utbildningen ger dig möjligheter till ett komplett yrke. Körkort för buss (D) samt
YKB (Yrkeskompetensbevis) grundutbildning gör dig anställningsbar direkt efter
utbildningen. Yrkesförare för persontransporter (bussförarutbildning) är ett
ansvarsfullt yrke som ställer höga krav på kunskap och skicklighet hos dig som
bussförare. Du måste vara stresstålig och det är viktigt att vara tydlig när du
pratar/kommunicerar.
Utbildningen är på heltid och både teoretisk och praktisk. Du kör buss med
trafiklärare. Själva utbildningen är kostnadsfri men antagen elev står själv för
kostnader gällande kurslitteratur, förarprov, kunskapsprov, tillverkning av körkort
hälsodeklaration mm. Du ska klara Trafikverkets kunskapsprov och
Transportstyrelsens tester innan du är färdig yrkesförare. Testerna sker på
svenska språket.

Förkunskapskrav
Grundskolekompetens eller motsvarande.
B-körkort (ej begränsat för ex. automat) sedan minst två år och god körvana.
Du måste ha fyllt 24 år innan utbildningen startar.
Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt i kursen
svenska som andra språk (grundläggande eller motsvarande).

Studieperiod
Utbildningen startar 13 januari och pågår till 5 juli 2020.
Vänd

Studieform
Heltidsstudier, 100% studietakt, 600 gymnasiepoäng. Lektionsundervisning sker
både teoretisk och praktisk, dagtid i Staffangymnasiets lokaler på Flygstaden i
Söderhamn.

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser:
Yrkestrafik – vux

300p

Persontrafik – vux

200p

Servicekunskap

100p

Studiestöd
Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och utöver tidigare nämnda
kostnader kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer
om detta på www.csn.se. Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare
information och studieplanering.

Ansökan
Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 15 november
2019. Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier. Utbildningen genomförs
förutsatt att statsbidrag beviljas för utbildningen samt att deltagarantalet fylls.
Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun eller av Petra M Lindström
tel. 010-454 13 36.
Bra länkar:
www.transportstyrelsen.se
www.trafikverket.se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/buss/d---buss/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/
https://www.trafikverket.se/korkort/yrkesforarprov/yrkeskompetensbevis/
https://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/anpassade-kunskapsprov/
https://www.trafikverket.se/korkort/yrkesforarprov/Anpassade-prov/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-krav/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-ochbuss/Yrkesforarkompetens/

