
med fokus 
på världen



Arjeplog är Sveriges mest internationella kommun och vi 
erbjuder våra elever en spännande atmosfär även utanför 
skoltiden. Under vintern täcks vattnet av is och befolkningen  
ökar med det dubbla, Arjeplog är nämligen världens största 
vintertestort för fordonsindustrin. Under vintern kan du se 
den senaste Bentley eller Lamborghini köra längs gatorna 
eller höra fem olika språk i kön på mataffären.

Under sommaren har vi midnattssolen som lyser upp natten och det mörk-
blåa vattnet som binder samman samhället. Arjeplog är en av de vatten- 
rikaste kommunerna i Sverige med 8 727 sjöar och mindre vattendrag samt  
tre älvar. Är du intresserad av att fiska, bada eller åka vattenskoter har vi 
den perfekta miljön för dig.

Arjeplog är även en av Sveriges skotertätaste kommuner. Har du vägarna 
förbi elevhemmet Stugan skvallrar dess parkering om detta. Och självklart 
finns det även milslånga skoterleder.

Arjeplog är en liten fjällkommun med stort hjärta och vi vill att du ska  
känna dig varmt välkommen hit.

arjeplog



I en av Sveriges vackraste kommuner, Arjeplog, finns  
Hornavanskolan. Vi är ett modernt gymnasium med  
naturen alldeles runt hörnet. Vi är en liten skola med stor 
öppenhet och värme. 

Som elev på Hornavanskolan kommer du att få minnen för livet. Här studerar  
elever från hela landet och många kommer även från Norge. I korridorerna 
är det en härlig mix av dialekter och norska. Som elev på Hornavanskolan  
är du del i en familjär miljö, vare sig man har 160 mil hem eller bara tio 
minuter så spelar man i samma team.

Vi sätter eleverna i centrum och nyckelorden både i vår skola och i  
kommunen är utveckling och framtidstro.

Hornavanskolans elever medverkar dagligen till att skapa en fin skolmiljö 
med fokus på identitet och trivsel. Studiemiljön hos oss är viktig och varje 
elevs utveckling uppmärksammas. Som elev på Hornavanskolan får du låna 
en bärbar dator med tillgång till Internet och den programvara som är nöd-
vändig för din skolgång.

Skolan arbetar aktivt med entreprenörskap och internationell praktik  
samt ungt företagande.

skolans program är:

Fordonstestteknik

Teknikprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

 Samhällsvetenskapsprogrammet

Hotell och Turism

praktik

- Som praktiksamordnare hjälper jag eleverna att ta 
kontakt med företagen de ska praktisera på. De får 
också hjälp med att organisera resor dit och boenden på 
praktikorten.

Praktiken är obligatorisk för våra fordonselever. För 
våra teknikelever är det ett möjligt tillval. Under de tre 
år de går här har de 17 veckor praktik.

- Ute på praktiken får eleverna en chans att få en bättre 
uppfattning om vad yrket innebär, hur en arbetsdag ser 
ut och att knyta kontakter. Jag tror det är det bästa sättet 
för elever att få en uppfattning om sitt yrkesval.

Hornavanskolan har goda kontakter med 
europeiska företag. Bland annat i Tysk-
land, där vi samarbetar med BMW, Porsche, 
Bosch och Audi. I Sverige finns det möjlighet 
att få praktisera på bland annat Volvo och 
Nevs, eller hos de utländska fordonsföretag 
som testar fordon och teknik här i Arjeplog.

I åk 1 är det endast praktik i en verkstad på hemorten.

I åk 2 praktiserar man hemma, samt på ett företag i Arjeplog.

I åk 3 ges möjlighet att få praktisera utomlands.



fritid
Arjeplog har ett rikt friluftsliv där du har 
möjlighet att prova på flera olika aktiviteter. 
Skidanläggningen med fjället Galtispuodas 
topp 800 meter över havet lockar till  
skön utförsåkning med en fallhöjd på  
270 meter. Gillar du lagsport har  
vi ett innebandylag som fyller  
läktarna av glada supportrar under  
hemmamatcherna. Självklart har
vi även fotbollslag, motorfören- 
ingar, spelföreningar, två gym
och en ridklubb, för att
nämna några.

campus
Elevhemmet Stugan är hjärtat på vårt campus.  
Som att flytta, men ändå komma hem. Här kan du fika, 
spela biljard eller chilla tillsammans med dina klass-
kamrater. Rummen är möblerade, men du får självklart 
sätta upp dina egna saker på väggarna och inreda som 
du vill. Du har egen dusch och toalett i rummet. Köket 
är gemensamt och det finns även ett allrum där man 
kan kolla på film, spela spel eller bara hänga. Personal 
finns på plats för att hjälpa till i det dagliga livet. Stugan 
ligger i nära anslutning till skolan, fritidsanläggningar 
och skoterleden passerar alldeles runt knuten. Under 
skoldagarna ingår helpension med frukost, lunch, mid-
dag och kvällsfika.

För information och bokning:
Bostadsförmedlingen 0961-143 01
bostad@arjeplog.se

Elevhemmet:
elevhemmet@arjeplog.se

Arjeplog med sin vackra 
natur ger dig stora valmöjligheter 

till både snabba äventyr på skoter och fiske 
i våra fantastiska fiskevatten.

Om du är intresserad av kultur har vi aktiviteter 
inom exempelvis konst, musik eller hantverk. Varje år  

arrangeras även marknader, konstutställningar, teater och  
konserter. Arjeplog har en egen filmfestival där människor 

från hela Sveriges filmbransch bjuds in. 

Har du en egen idé om vad du vill ska finnas i Arjeplog är det 
bara fantasin som sätter gränser. 



Besöksnäringen och framförallt fordonsindustrin är de 
största näringarna i Arjeplog.

Under vintern ökar befolkningen med drygt 3 000 personer. Det är  
personal från några av världens största fordons- och komponenttillverkare 
som kommer till Arjeplog för att testa och utveckla sina produkter.  
Den internationella prägeln sätter spår i hela kommunen, från mataffären 
till nöjen och aktiviteter.

Många företagare i kommunen är verksamma både i turist- och besöks- 
näringen, men även i tjänstesektorn.

I Arjeplog finns Transportstyrelsen och Tillväxtverket.

När du tagit beslutet att flytta från din hemort för  
att studera i Arjeplog finns det olika sätt att resa hit. 

resa till  
arjeplog

Flyg från Stockholm till Arvidsjaur med anslutande flygbuss tar dig 
direkt till din bostad. Under vinterns intensiva period med testverksamhet  

för fordonsindustrin finns det flyg med direktförbindelse mellan  
Arvidsjaur och Frankfurt/Hahn, Stuttgart, München och Hannover.

Närmaste tågstation finns i Jörn utanför Skellefteå  
där det går anslutande busstrafik till Arjeplog.

Bra bussförbindelser till kuststäderna samt inlandskommunerna.

näringslivet  
i arjeplog



Adam Bark, FT, Hällingsjö

Jag satt hemma och spelade spel 
och pappa lade en broschyr framför 
mig. Jag bläddrade lite och fastna-
de direkt. Fordonstestdelen kändes 
intressant. 

tips  På elevhemmet har du alltid 
personal och vänner omkring dig. Vi 
blir som en familj.

Vale Mikkelborg,  
FT, Bodø (Norge)

Jag kände några på skolan och de 
tipsade om den. Jag gillade att Arje-
plog är känt för sin fordonsbransch.

tips  Stugan är trevlig, kom hit och 
bo här!

Linn Lindersson, FT, Brottby

Jag valde linjen för att jag vill bli mer 
än bara fordonsmekaniker. Och på 
fritiden får man köra skoter och isbil.

tips  På elevhemmet känner man sig 
aldrig ensam. Man känner sig trygg. 
Det finns personal och man kommer 
varandra nära när man bor så nära 
tillsammans. Vi har ofta roligt.

Rasmus Ås, FT, Töcksfors

Min mentor tipsade mig om en spe-
ciell fordonslinje, fordonstestteknik, 
och det lät intressant. Att få komma 
bort hemifrån kändes häftigt.

tips Om du har ett motorintresse så 
kommer du att trivas.

Maja Lundberg, NA, Arjeplog

Jag är uppväxt här och trivs här. En 
trevlig sak med Hornavanskolan är 
att man får träffa folk från hela Sve-
rige.

tips   Tycker du om vinter, skoter och 
naturen så kommer du att trivas. 

William Bogren, FT, Sigtuna

Jag såg reklamen på internet och 
tyckte att det verkade vara en trevlig 
skola. Och jag gillade att det var nära 
till friluftsaktiviteter och natur.

tips  Ta med varma kläder. 

Christian Heiser,  
FT, Bodø (Norge)

Jag kände ett par personer som gick 
på skolan och de tipsade mig. De ver-
kade positiva om skolan.

tips  Spara ihop en slant och köp en 
isbil!

Sebastian Åkerholm, FT, 
Övertorneå

Mitt bilintresse är stort och den här 
skolan hade inriktningen fordons-
testteknik, vilket lockade.

tips Naturen är nära. Det är ett plus 
att vara friluftsintresserad.

Emilia Sällinen, SA, Holmsund

Jag kom hit ibland för att jag har 
släkt här. Sen började jag umgås 
med ungdomarna. Arjeplog verkade 
trevligt och skolan bra.

tips  Oavsett vilken linje du går så är 
det värt att flytta hit.

Nicklas Alkerud,  
FT, Hudiksvall

Jag ville komma hemifrån och 65 mil 
kändes som en lämplig distans. Jag 
gillar vintern, så Arjeplog känns rätt.

tips  Här lär man sig att ta hand om 
sig själv.

Ambjörn Osinga, TE, Syssle-
bäck

Jag har alltid varit intresserad av 
bilar och pratat om bilar. Den här 
skolan hade jag hört talas om och 
den verkade intressant.

tips Var förberedd på kylan. Det 
kan bli riktigt kallt om vintern.

sVErigE & norgEVi  
kommEr  

från

Carl Nyqvist, TE, Kolsva

Gemenskapen på elevhememt Stugan 
är grym. Vi har ofta roligt på fritiden. Vi 
skruvar jämt i bilar tillsammans. 

tips   Om du är motorintresserad så är 
skolan rätt för dig. All cirkulerar kring 
bilar. Även på fritiden.



Besöksnäringen har gått från framtidsbransch till växande 
basnäring och i Arjeplog är den en omfattande verksam-
het både sommar- och vintertid. Här får du en förstklassig 
utbildning med förankring på arbetsmarknaden i en utpräg-
lad besöksnäringskommun - och en fritid som är både trygg 
och rik på äventyr.

kursplan

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p 
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p

programgEmEnsamma ämnEn 700 p
Besöksnäringen 100 p
Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Konferens och evenemang 100 p
Logi 100 p
Resmål och resvägar 100 p
Service och bemötande 1 100 p

inriktning 
hotEll & konfErEns 400 p
Konferens 1 100 p
Reception 1 100 p
Frukost- och bufféservering 100 p
Våningsservice 1 100 p

inriktning turism & rEsor 400 p
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Hållbar turism 100 p
Marknadsföring och försäljning 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p

programfördjupning  
hotEll & konfErEns 200 p
Servering 1 100 p
Reception 2 100 p 
Våningsservice 2 100 p
Evenemang 100 p
Värdskap på resmålet  100 p

programfördjupning  
turism och rEsor 200 p
Guide och reseledare 1 100 p
Konferens 1 100 p 
Evenemang 100 p  
Naturguidning 1 100 p
Värdskap på resmålet  100 p

indiViduEllt Val 200 p

gymnasiEarbEtE 100 p

hotEll och konfErEns

Inriktning för dig som vill ha djupare 
kunskap om hotell, konferens, evene-
mang, reception och servering.

turism och rEsor 
Inriktning för dig som vill lära dig mer 
om besöksnäring, värdskap, natur-
guidning och verksamheten på en 
turistbyrå.

 
karaktäristiska kursEr/ämnEn 
Aktiviteter och värdskap – 
hur man blir proffs på att möta, be-
möta och får varje gäst att känna sig 
välkommen.

Guide och reseledare – hur man 
anpassar sin presentationsteknik, 
hanterar olika situationer och blir en 
mästare på möten mellan människor 
och kulturer.

Reseproduktion – hur man pakete-
rar, utvecklar och säljer produkter för 
att bli en riktigt skicklig researrangör.

Naturguidning – hur man planerar 
och genomför aktiviteter vid kortare 
och längre vistelser i naturen och 
håller sina gäster varma, mätta och 
trygga.

Marknadsföring och försäljning – 
planera, utforma och anpassa 
marknadsföring och annan kommu-
nikation till olika målgrupper i olika 
medier.

Evenemang – konferenser och event 
på bästa sätt, från ankomst till avfärd 
med känsla för målgruppens krav på 
anläggningar och arrangemang.

ExEmpEl på  
karriärmöjlighEtEr: 
Reseledare, naturguide, resesäljare, 
eventkoordinator, marknadsförare, 
egenföretagare, receptionist, konfe-
rencier, servitör ...

hotell & turism

– Arjeplog lockar 
många besökare, så väl 
svenska och utländska, 
vilket märks på flera sätt, 
framför allt i det vitala 
näringslivet på orten. Antalet 
företagare i Arjeplog är 50 procent hö-
gre än genomsnittet i landet, arbets-
lösheten är lägre än riksgenomsnittet 
och pubtätheten är högre i Arjeplog 
än i London, säger Anna-Lena Le Go-
ascogne, projektledare för besöksnä-
ringen vid Arjeplogs kommun.



hornaVanskolan ErbjudEr 
följandE inriktningar:

tEknikVEtEnskap  
studievägskod TETEK

kursplan

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn 1100 p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1c 100p
Matematik 2c 100p
Matematik 3c 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p

programgEmEnsamma ämnEn 400 p
Fysik 1 150p
Kemi 1 100p
Teknik 1 150p

inriktning tEknikVEtEnskap 300 p
Fysik 2 100p
Matematik 4 100p
Teknik 2 100p

programfördjupning 400 p*
Elektronik och mikrodatorteknik 100p
Entreprenörskap 100p
Moderna språk 100p
Mät och reglerteknik 100p
Teknik- specialisering 100p

indiViduEllt Val 200 p

gymnasiEarbEtE 100 p

* Eleven får välja fyra av dessa fem kurser. 
Den femte kursen kan dock väljas som ett 
individuellt val.

ExEmpEl på  
karaktäristiska ämnEn/kursEr

Teknik 1 – Brett perspektiv i ämnet 
teknik. Entreprenörskap och kreativa 
processer är inbyggt i kunskapen 
om bland annat mekanik, mätteknik, 
ritteknik, bilsystem, kommunikation 
och ett hållbart samhälle. Eleverna 
får även en del grundläggande  
fordonskunskap.

Teknik 2 – Teknikvetenskapligt 
innehåll och ingenjörslikt arbetssätt. 
Fysikens och matematikens områden,  
som mekanik, ellära, termodynamik, 
energi med mera ligger till grund för  
undervisning, experiment och projekt. 

Elektronik och mikrodatorteknik 
– Elektronikinstallationer styrt av 
senaste mikrodatorteknologin. 
Principerna bakom systemen och 
programmering av styrenheter för 
bilelektronik och motorstyrning. 

Mät- och reglerteknik – Utforska 
och lär dig styrning och reglering av 
robotar, bilsystem och vanliga indu-
striella reglerprocesser. Laborativt 
och spännande utmaningar. 

Teknik-, Specialisering – Kursen 
innehåller det som gör Hornavan- 
skolan unik. Förbränningsmotorteknik  
och säkerhetssystem studeras  

Teknikprogrammet är en bred utbildning som efter  
avslutade studier ger dig behörighet att söka in till högskola 
och universitet. 

teoretiskt och praktiskt, samt fordons- 
elektronik, motorstyrsystem och 
kalibrering av motorer. 

Entreprenörskap – Eleven lär sig  
om entreprenörskapets betydelse för 
individer, företag och samhällen inom  
områden som är relevanta för elevernas  
utbildning. Samt genomgång av  
bland annat marknadsföring och 
finansieringsformer. 

Språk – Hornavanskolan erbjuder 
både nybörjar- och fortsättnings- 
kurser i språk.

studiEbEsök och kontaktEr

Några av de företag som skolan sam-
arbetar med är BmW, Audi, Bosch, 
Opel, Porsche, Nevs och Volvo. Från 
företag och universitet kommer olika 
gästföreläsare till skolan. Som elev 
har du möjlighet att göra praktik 
både i Sverige och i utlandet.

arbEtsmarknad och VidarE studiEr

Högskoleförberedande. Genom 
praktik, studiebesök och gästföre- 
läsare får du värdefulla kontakter 
inom den internationella fordons- 
industrin. 

ExEmpEl på karriärmöjlighEtEr:
Ingenjör, testförare, arkitekt,  
designer och programmerare.

teknikprogrammet



Är du intresserad av matematik och naturvetenskap kan 
Hornavanskolan erbjuda dig en spännande utbildning på 
hög nivå som även ger behörighet till vidare studier. 

kursplan

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

programgEmEnsamma ämnEn 450 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Biologi 1 100 p
Moderna språk 100 p

inriktning naturVEtEnskap 400 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Kemi 2 100 p
Biologi 2 100 p

inriktning naturVEtEnskap  
och samhällE 300 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Ett naturvetenskapligt ämne 100 p

programfördjupning 200 p
Entreprenörskap 100 p
Datorteknik 1a 100 p

indiViduEllt Val 200 p

gymnasiEarbEtE 100 p

hornaVanskolan ErbjudEr 
följandE inriktningar:

naturVEtEnskap  
studievägskod NANAT

naturVEtEnskap och samhällE 
studievägskod NANAS

naturVEtEnskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig 
fördjupade kunskaper inom biologi, 
fysik, kemi och matematik.

naturVEtEnskap och samhällE

Denna inriktning ger fördjupning 
inom naturvetenskap, samhälls- 
kunskap och geografi.

ExEmpEl på  
karaktäristiska kursEr/ämnEn

Biologi – Ämnet ska bidra till att du 
uppnår en förståelse av biologins 
betydelse i samhället.

Fysik – I fysiken får du lära dig om 
bland annat kraft, rörelse, energi och 
energiresurser.

Läkarlinjen var hennes mål
Vad har du gjort sedan du slutade ”Natur” på Hornavanskolan? 
–  Arbetade först ett år i Arjeplog på ett företag. Därefter började jag 

plugga till Läkare i Umeå. 

Vad arbetar du med idag? 
– Är AT-läkare i Lycksele. Men just nu gör jag psykiatriblocket i Umeå.

Hur skulle du beskriva Arjeplog? 
–  Öppet, litet samhälle med bra framåtanda. Inte svårt att komma in i det 

sociala livet. Skulle definitivt vilja flytta tillbaka någon gång.

EVElina landström

Kemi – Undervisningen inom ämnet 
kemi innefattar naturvetenskapliga 
arbetsmetoder.

Matematik – Du som elev får lära 
dig att arbeta matematiskt. 

Samhällskunskap – Eleverna får 
möjlighet att bredda, fördjupa och 
utveckla sina kunskaper om  
människors livsvillkor med utgångs-
punkt i olika samhällsfrågor.

ExEmpEl på  
karriärmöjlighEtEr:
Ingenjör, Läkare, Arkitekt,  
Farmaceut, Kemist,  
Sjukhusfysiker,  
Biolog 

naturvetenskap



Vill du ha en bred och allmänbildande utbildning kan vi  
erbjuda ett program som ger dig en bra grund som banar 
väg för vidare högskolestudier. 

kursplan

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

programgEmEnsamma ämnEn 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p

inriktning bEtEEndEVEtEnskap 450 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Ledarskap och organisation  100 p
Sociologi 100 p

inriktning  
samhällsVEtEnskap 450 p
Geografi 1 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

programfördjupning  300 p
Entreprenörskap 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Internationella relationer 100 p

indiViduEllt Val  200 p

gymnasiEarbEtE 100 p

samhällsVEtEnskap

Inriktningen Samhällsvetenskap lär 
dig mer om hur samhället fungerar 
utifrån ett historiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

bEtEEndEVEtEnskap

Denna inriktning ska ge kunskap om 
människors utveckling, socialisation 
och samspel i olika sammanhang. 

ExEmpEl på karaktäristiska ämnEn

Geografi – Tar upp ämnen som till 
exempel jordens varierande livs- 
miljöer.

Historia – I ämnet historia får du 
lära dig mer om olika tidsperioder, 
förändringsprocesser, händelser 
och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv.

Religionskunskap – Handlar bland 
annat om hur religioner och livs-
åskådningar kommer till uttryck i  
ord och handling.

Samhällskunskap – Undervisningen  
hjälper dig att förstå människors 
livsvillkor med utgångspunkt i olika 
samhällsfrågor. 

Psykologi – Eleverna studerar bland 
annat de komplexa faktorer som på-
verkar beteende, känslor och tankar 
hos människan.

hornaVanskolan ErbjudEr  
följandE inriktningar:

samhällsVEtEnskap 
studievägskod SASAM

bEtEEndEVEtEnskap 
studievägskod SABET

Sociologi – Ämnet sociologi  
behandlar sociala sammanhang  
och relationen mellan människan 
och samhället på individ-, grupp-  
och samhällsnivå.

ExEmpEl på karriärmöjlighEtEr:
Jurist, Psykolog, Politiskt sakkunnig, 
Polis, Journalist, Lärare, Arkeolog, 
Behandlingsassistent inom rehabili-
tering samt beteendevetenskap.

samhälls- 
vetenskap

Min tid på Hornavanskolan  
var rolig med bra gemenskap 

och engagerade lärare.  
Efter studenten läste jag på 

juristlinjen vid Umeå  
Universitet och arbetar idag 

som skattekonsult vid  
Ernst & Young.

karin hEllandEr

”



Fordonstestteknik är en utbildning som riktar sig till dig som  
är intresserad av tekniken i och kring motordrivna fordon.

fordonstEsttEknik

På Hornavanskolan hittar du en  
särskild variant av Fordons- och 
transportprogrammet: Fordonstest-
teknik. Under utbildningen lär du dig  
om funktion, konstruktion och service  
av fordon. Exempel på moment är 
insamling av testdata, förbrännings- 
motorteknik och emissionstester.  
Utbildningen ger eleverna en gedigen  
fordonsteknisk kunskap för repara-
tion, service samt kompetens med 
särskild fokus på test av fordon.  
Utbildningen innefattar även kunskap  
att hantera olika typer av mätutrust-
ning och simulatorer i samband med 
fordonstester.

Fordonstestteknikern arbetar med in- 
stallation, service, felsökning, repara- 
tion och underhåll av fordon och mät- 
utrustning, men ansvarar även för 
insamling och systematisering av 
data. Det kan innebära både arbete 
med simulatorer och testkörning 
av fordon i olika miljöer. För detta 
krävs bland annat en testförarlicens 
som eleverna har möjlighet att ta via 
skolan. Utbildningen ger eleverna de 
grundläggande kunskaper som krävs 
för att med säkerhet kunna utforma, 
anpassa och montera testutrustning 
i moderna fordon.

APL: Din praktik på sammanlagt 17 

veckor genomförs under alla tre åren 
hos fordonsverkstad eller företag 
inom testbranschen i Sverige eller 
utomlands. Genom praktik, studie-
besök och gästföreläsare får du 
värdefulla kontakter inom den inter-
nationella fordonsindustrin.

ExEmpEl på  
karaktäristiska kursEr/ämnEn

• Fordonstestteknik, ny kurs

•  Miljöer och utrustning för fordons- 
test – introduktion, ny kurs

•  Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområden

• Fordonsteknik – introduktion

• Personbilsteknik – introduktion

•  Reparation av personbilar och 
lätta transportfordon

• Motor och kraftöverföring

arbEtsmarknad och VidarE studiEr

Efter avslutad utbildning är eleven  
anställningsbar för arbete som 
fordonsmekaniker på personbils-
verkstad eller som fordonsmekaniker 
inom testverksamheten. För grund-
läggande behörighet till högskole-
studier behöver eleven utöver yrkes-
examen lägst betyget E i Svenska 2/
Svenska 3 och Engelska 6.

RIKSINTAG

kursplan

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn 600 p 
Engelska 5  100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a:1  50 p
Svenska 1/Svenska som  
andraspråk 1  100 p

programgEmEnsamma ämnEn  400 p
Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområden  200 p
Fordonsteknik -introduktion  200 p

inriktning  
fordonstEsttEknik  400 p
Personbilsteknik- introduktion 200 p
Miljöer och utrustning för  
fordonstest – introduktion (ny kurs)  200 p

programfördjupning  800 p
Reparation av personbilar och
Motor- och kraftöverföring  300 p
Fordonstestteknik (ny kurs)  200 p
Individuellt val  200 p 
Gymnasiearbete  100 p
Totalt programmet:  2 500 p

grundläggandE  
högskolEbEhörighEt  300 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p
Engelska 6  100 p

(läses inom ramen för individuellt val  
och/eller som utökat program.)

Med reservation för eventuella  
förändringar.

fordons-
testteknik

hornaVanskolan ErbjudEr 
följandE inriktningar:

pErsonbil  
studievägskod FTPERVOR

En gång i veckan anordnas en öppen 
mekarkväll, med grillning.
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www.hornavanskolan.se

Hornavanskolan
SYV 0961-142 13

Expedition 0961-142 04

Besöksadress:
Strömvägen 23, 938 32 Arjeplog

SE FILMEN OM 
HORNAVANSKOLAN

www.arjeplog.se/2717.html


