
BUSSFÖRARE
Arbetsmarknadsutbildning i Nyköping

Det är brist på bussförare - här finns mycket goda 
jobbmöjligheter! 

Bussförare är ett serviceyrke där du möter människor oavsett om du arbetar 
inom lokal, regional eller beställningstrafiken. 

Du utbildar dig till yrkesförare med såväl behörighet D för buss som yrkes- 
kompetensbevis (YKB). Utbildningen är anpassad mot europeiska regler  
och lagar. Efter utbildningen är du direkt anställningsbar.

Studieupplägg
Utbildningen har en rikttid på 28 veckor och är på heltid. Du studerar  
utifrån din individuella studieplan. Om du har tidigare kunskaper inom 
yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Teoriundervisningen varvas med praktik. Du läser de teoretiska ämnena för  
D-behörighet och YKB. Testerna sker på svenska. Under de praktiska delarna av 
utbildningen tränar du på att köra buss under realistiska förhållanden med trafiklärare. 

 Arbetsplatsförlagt lärande
Yrkesutbildningen innehåller en arbetsplatsförlagd (APL) period så att du 
praktiskt tränar dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde.

Förkunskaper
• B-körkort för manuell växellåda.
• Har fyllt 21 år innan utbildningsstart.
• Goda kunskaper i svenska språket så att du kan tillgodogöra dig utbildningen  

och kunna arbeta inom yrket.
• Utbildningen kräver att du har ett engagemang, motivation och eget ansvar.

Utbildningen genomförs på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen. 



Utbildningens innehåll
Vilka delar som just du behöver framgår av din individuella studieplan.

Modul	 Rikttid

Orientering  5 dagar

Test och kartläggning 10 dagar

Arbetsplatsförlagd testmodul 5 dagar

Yrkes- och branschorientering inklusive test 15 dagar

Förarutbildning körkortsklass D 40 dagar

Yrkesförarkompetens grundutbildning 140 timmar 22 dagar

Förarutbildning körkortsklass DE 15 dagar

Service och bemötande  5 dagar

Riskutbildning  1 dag

Arbetsplatsförlagd mängdträning D 10 dagar

Arbetsplatsförlagd mängdträning DE 10 dagar

Arbetsplatsförlagd mängdträning ej specificerat fordonsslag 10 dagar

Yrkeskompetens fortbildning 35 timmar 5 dagar

Yrkeskompetens kompletterande grundutbildning 35 timmar  5 dagar

Ansökan
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen? 
Kontakta din Arbetsförmedling eller skicka en intresseanmälan via vår hemsida 
kunskapscompaniet.se så kontaktar vi dig.

Kontakt
Mattias Koskitalo, 072-570 38 80,  mattias.koskitalo@kunskapscompaniet.se
Birgitta Wahlström, 072-395 04 85, birgitta.wahlström@kunskapscompaniet.se

Adress
Kunskapscompaniet Norrköpingsvägen 13 i Nyköping

www.kunskapscompaniet.se          facebook.com/kunskapscompaniet           kunskapscompaniet_vux


