
Utbildningar som gör jobbet!
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Kunskapscompaniet
• Erbjuder individanpassad yrkesutbildning, 

karriärutveckling och coachning

‒ Vuxenutbildning
‒ Arbetsmarknadsutbildning
‒ Yrkeshögskolan
‒ Rusta och matcha 
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Yrkesutbildningar
• Yrkesförare lastbil
• Yrkesförare buss
• Industriteknik CNC/svets
• Byggutbildning lärling
• Lager och logistik
• Logistiker och transportledare
• Servicetekniker tåg
• Restaurang
• Vårdbiträde

Vi levererar Rusta och matcha i Eskilstuna, Västerås, 
Hallstahammar, Köping, Norrköping och Stockholm.



Yrkesförare
Buss och Lastbil 



Vad krävs det för att kunna 
söka till utbildningen 
Bussförare och Lastbilsförare?



Förkunskaper
• Grundläggande svenska/svenska som 

andraspråk 

• Svenskt B-körkort

• Har fyllt 21 år före kursstart



Upplägg lastbil

• 40 veckor, 1000 poäng

• Utbildningen är på heltid 

• Du studerar utifrån din individuella studieplan 
som upprättats under orienteringskursen

• Teoriundervisningen varvas med praktik

• Utbildningen och alla kunskapsprov på 
trafikverket är på svenska



APL

• APL (arbetsplatsförlagd lärande) ingår i 
utbildningen, detta för att du som elev skall 
kunna få mängdträning 

• Man kan hitta en egen APL-plats
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Kurser som ingår 
• Truck A&B (Komvux och AF)

• Hjullastare  (Komvux)

• APV, arbete på väg (Komvux och AF)

• Fordonsmonterad kran (Komvux)

• ADR (Komvux och AF)





Upplägg buss

• 26 veckor, 700 poäng

• Utbildningen är på heltid

• Utbildningen och alla kunskapsprov på 
trafikverket är på svenska



APL
• APL (arbetsplatsförlagd lärande) ingår i 

utbildningen, detta för att du som elev skall 
kunna få mängdträning 

• Man kan hitta en egen APL-plats



• Teoriprov – D
• Körprov – D
• YKB prov - Persontransporter

Körkortsbehörigheter

• Teoriprov – C, CE 
• Körprov – C, CE
• YKB prov – Godstransporter
• ADR-prov

Alla kunskapsprov hos trafikverket är på svenska.



Bra att veta
Komvux

• Utbildningen är CSN-berättigad

• Kurslitteratur, resor till och från 
praktikplatsen, läkarundersökning, teori- och 
körprov betalar eleven själv

Arbetsförmedlingen

• Om du studerar genom Arbetsförmedlingen 
kan du få aktivitetsstöd

• AF/skolan bekostar det som har med 
utbildningen att göra



Starter Komvux 2023
Eskilstuna - feb, april och sep

Nyköping - feb

Webbansökan
kunskapscompaniet.se/utbildning

eller 
eskilstuna.alvis.se

campusnykoping.alvis.se



Starter - Arbetsförmedlingen
Löpande starter under år 2022 och 2023

Möjlighet till studiebesök varje vecka:
Buss Nyköping - tisdagar kl. 10
Buss Eskilstuna - tisdagar kl. 9

Lastbil Eskilstuna - torsdag kl. 9



kunskapscompaniet

kunskapscompaniet_vux

kunskapscompaniet.se
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