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SUNDBYBERGS
SIMHALL

Logotyp
Stadens verksamheter

I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn 
skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under 
Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler) 
medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas 
verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan.

Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna. 

SUNDBYBERGS
SIMHALL

KULTUR
SUNDBYBERG

SUNDBYBERGS
SIMHALL

KULTUR
SUNDBYBERG

SUNDBYBERGS
SIMHALL

VERKSAMHETSGRUPP 
4-FÄRG

VERKSAMHETSGRUPP 
2-FÄRG

VERKSAMHETSGRUPP 
1-FÄRG

Personbil

DEN SNABBA TEKNISKA  utvecklingen har 
gjort bilmekanikerjobbet allt mer kvalificerat. 
Branschen efterfrågar kompetent arbetskraft 
där både teoretiska och praktiska kunskaper 
har betydelse. Första året läser du grund- 
läggande kurser som är gemensamma för alla 
inriktningar på fordonsprogrammet. Därefter 
specialiserar vi oss på personbilsteknik. Du får 
lära dig hur mekanik och elektronik samar- 
betar och får ett fordon att fungera.

Bilar och teknisk utrustning blir en del av din 
vardag och mycket av ditt arbete sker på verk-
stadsgolvet, där teori varvas med praktik. Lä-
raren som har lång erfarenhet av bilbranschen 
leder arbetet. Du kommer att arbeta i ljusa 
och fräscha lokaler som är utrustade med det 
senaste inom bildiagnos. För att garantera ett 
aktuellt innehåll i våra kurser har programmet 
ett nära samarbete med branschen och under 
dina tre år kommer du att ha 22 veckors APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). I årskurs  
3 tillbringar du flera dagar i veckan på en  
modern verkstad.

För att höja kvaliteten på utbildningen erbjud-
er vi våra elever att göra Motorbranschens Yr-
kesnämnds egna slutprov. Ett godkänt slutprov 
leder till ett certifikat som gäller i hela världen 
och som visar att du klarat utbildningen.

Utbildningen leder till en yrkesexamen med 
möjlighet att uppnå grundläggande högskole- 
behörighet under din gymnasietid. Utbild-
ningen kan också leda till fortsatta studier 
på yrkeshögskola. Efterfrågan på kompetent 
arbetskraft inom motorbranschen är stor och 
du som väljer fordonsutbildningen har lätt att 
få jobb direkt efter examen.

Programmet vänder sig till dig som är  
intresserad av teknik, bilar och motorer.

INRIKTNING PERSONBIL
FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

S:T MARTINS GYMNASIUM är ett  
kommunalt gymnasium i Sundbyberg och hos 
oss går ca 300 elever.

Vi har tre olika inriktningar: Yrkesprogrammen 
Frisör, Stylist och Personbil. 

Våra yrkesutbildningar leder till en yrkesexamen 
med möjlighet att uppnå grundläggande
högskolebehörighet under din gymnasietid. 

E-post: gymnasieinfo@sundbyberg.se  
Telefon: 08-706 87 72
Besöksadress: Rissneleden 142, Valla Park

www.stmartinsgymnasium.se


