
FRÅGOR OCH SVAR 
Öppethus-chatt Bergstrands Uppsala 27 jan 2021


- Hej, jag funderar på att välja transport men undrar om körkort. Hur funkar det med B kortet och 
får man köra lastbil när man är 16?


Svar: När du går på fordon- och transportprogrammet väljer du transport till årskurs 2. Där får du 
möjlighet att övningsköra och läsa teori till B-körkortet. När du har klarat av teorin och visat att du 
klarar B-körning kan du börja med C-kortet, både teori och övningskörning, fast du inte är 18 år. 
Alla gymnasier med transportutbildning har dispens för detta. Välkommen med din ansökan, eller 
om du vill se vår skola får du gärna komma på ett Corona-säkert besök!

…


- Är det praktik först i tvåan, och vad gör man där då?


Svar: Ja, du har praktik i åk2 (eller APL som det heter på gymnasiet). Då får du i början åka med 
en lastbilschaufför och göra allt som hen gör, förutom att köra själva lastbilen. När du har tagit din 
C-behörighet får du även köra på din APL.

...


- Finns det någon sorts företagsekonomi som man kan gå på sin 200p elevens val?


Svar: Hej, Du kan läsa entreprenörskap här i årskurs 3.

...


- Vilka behörigheter har man tillgång till att ta om man går transport?


Svar: Du har möjlighet att ta behörighet i B, C, CE samt YKB & truckkort. Men även lastbils-
monterad kran, som är ett av våra individuella val.

...


- Har ni något introduktionsprogram på er skola?


Svar: Ja vi har program-inriktat val och yrkesintroduktion.

...


- Min dotter är bilintresserade och väger fram och tillbaka vad hon skall välja. Går det några tjejer 
på skolan och varför skulle hon välja just er?


Svar: Vi har cirka 25% tjejer på fordon och vi hoppas på fler till augusti! Vi är ett utmärkt val om 
man vill ha en familjär skola med goda kontakter med branschen, moderna lokaler, små klasser 
och engagerade lärare!

...


- Vilka fordonsföretag samarbetar ni med gällande praktik etc?


Svar: Eftersom vi är med i MBC (Motorbranschcollege) har vi många kvalitetssäkrade 
praktikplatser (eller APL som det heter på gymnasiet). De flesta finns här i Uppsala, såsom Möller 
bil, Bavaria och Bilia, men vi samarbetar med fler företag runtom i länet.

...


- Hej, får man högskolebehörighet om man går bygg hos er eller kan man välja till det?


Svar: Oavsett program kan du läsa grundläggande högskolebehörighet hos oss. Du kan också 
läsa Ma2a.




- Hur hög merit behövs för att komma in på bygg?


Svar: Vid senaste antagningen var vårt medel 183.

...


- När börjar man på dagen och hur länge går man i skolan, äter man på restaurang eller?


Svar: Skoldagarna ser lite olika ut men lektionerna är ungefär 8.30-16. Alla elever äter på skolan, 
vi har två kockar som lagar fantastisk mat.

...


- Jag är vegan så det är viktigt för mig att det finns vegansk mat, finns det det?


Svar: Absolut, inga problem!

...


- Jag tycker ni verkar ha roligt på skolan, det verkar hända så mycket hos er liksom. Kan man 
byta till er för där jag går nu är det ingen ordning på något och urtrist skola. Sen undrar jag som 
tjej om ni har speciella omklädningsrum eller om man delar och om man inte trivs på sin app plats 
får man bytta då?


Svar: Hej, du har rätt, vi har roligt på skolan! Du kan söka till oss i augusti, vilken klass du kan 
börja i beror på vad du läser nu. Du får gärna maila mig 
på linda.ekholm@bergstrandsutbildningar.se och berätta mer. Vi har omklädningsrum för tjejer. När 
det gäller APL är det viktigt att man trivs, här kommer man överens tillsammans med sin 
handledare och sin yrkeslärare om hur man går vidare om det inte känns bra. Hör gärna av dig på 
mail!

...


- Vi är nyinflyttade till Uppsala och vår son skall börja gymnasiet till i höst. Ni verkar ha ett bra 
programutbud för honom då han är intresserad av fordon, både att meka och att köra. Var ligger 
skolan, är det bra kommunikationer? Har lärarna behörighet? Sen det här med praktik, hur vanligt 
är det med att få jobb där efter utbildningen? Tacksam för svar / Reine


Svar: Hej, Skolan ligger i Fyrislund, buss 1, 7, 11 och 804 går hit. Vi har 100% lärarbehörighet i de 
teoretiska ämnena och 50 % behörighet hos yrkeslärarna just nu. Flera av yrkeslärarna läser mot 
behörighet så i augusti har den siffran ökat:). Praktiken, APL, är ett väldigt bra tillfälle för eleverna 
att visa upp sig på olika företag och många får stanna kvar efter studenten. Även om det är 
Corona-tider går det bra att komma hit på rundvandring eller prova-på-dag. Om det är intressant, 
maila gärna mig på linda.ekholm@bergstrandsutbildningar.se.

...


- Hejsan, har ni så man kan välja måleri hos er. Hur många tjejer brukar det vara på den 
utbildningen? Har också dyslexi vad har ni för hjälpmedel att tillgå för det?


Svar:  Vi har inte måleri som inriktning. Våra inriktningar är husbyggnad och mark-och anläggning. 
Däremot så kan du lägga till ett par målerikurser som fördjupning. Idag har vi fyra tjejer som 
fördjupar sig i måleri. Dyslexi är vanligt. Vi jobbar med iPad, digitalt läromedel som man kan få 
uppläst och vi har stor specialpedagogisk kompetens hos våra lärare. Alla får den hjälp de 
behöver!
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