ÄR DU INTRESSERAD AV TRAFIK? VILL DU UTBILDA ANDRA TILL ATT BLI GODA FÖRARE?

TRAFIKLÄRARE

Lärande i arbete

Utbildningen är

veckor

år

15

1,5

Utbildningen ger dig en mycket god teoretisk och praktisk grund till att arbeta som trafiklärare. Som trafiklärare
utbildar du andra till att bli ett föredöme i trafiken. Du kommer att möta människor i olika åldrar och med olika
bakgrund, vilket gör att du även behöver vara en god pedagog och ha förmåga att bemöta olika typer av
individer. De flesta av våra studerande går direkt ut i arbete efter avslutad utbildning.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Du kan bli grundläggande behörig genom
gymnasieexamen eller motsvarande,

DU KAN ARBETA SOM
• TRAFIKLÄRARE

samt via reell kompetens.

DU KAN VIDAREUTBILDA DIG TILL
• UTBILDNINGSLEDARE

BEHÖRIGHET I ÖVRIGT

• RISKUTBILDARE

Minst betyget E (Godkänt) i

• LÄRARE FÖR TYNGRE BEHÖRIG-

•

Svenska B / Svenska 2 / SVA 2

•

Engelska A / Engelska 5

HETER ELLER MC/MOPED

Sökande ska ha körkort med förarbehörighet B. Körkunskaperna måste kunna styrkas genom en körbedömning
som görs av en särskilt utsedd trafikskola i Västerås. Läs mer om detta på vår hemsida.
Det finns även möjlighet att bli behörig utifrån kunskaper och erfarenheter som tillägnats på annat sätt än
formella betyg. Detta gäller både för ”Grundläggande behörighet” och ”Behörighet i övrigt”.
URVAL Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess.

LÅT DIN FRAMTID BÖRJA PÅ VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA!
Utbildningen är framtagen och skräddarsydd utifrån branschens behov. Skolformen är behovsstyrd
och bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från branschen. 9 av 10 studerande
har ett arbete inom 6 månader efter avslutad examen. Du varvar teori med praktik och en tredjedel av
utbildningen sker i verklig miljö på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete). Under LIA-perioden får
du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska förmågor, samt att du ges möjlighet att
utveckla ett ovärderligt nätverk som ofta leder till arbete efter avslutad utbildning.
Som studerande på Västerås Yrkeshögskola utbildas och tränas du i såväl verktyg och metoder som
personlig utveckling. Det gör att du utöver högaktuell yrkeskompetens får affärsmässiga förmågor som
hjälper dig att kommunicera dina kunskaper på ett professionellt sätt.

KURSER							YH-POÄNG
•

ARBETSMILJÖ OCH ANSVAR 					10

•

FORDONSSÄKERHET OCH MILJÖ 					35

•

FÖRFATTNINGSKUNSKAP

•

TRAFIKPSYKOLOGI 							35

•

TRAFIKSÄKERHETSARBETE 						23

•

YRKESPEDAGOGIK 1 						25

•

YRKESPEDAGOGIK 2 						50

•

LÄRANDE I ARBETE (LIA) 1 						

25

•

LÄRANDE I ARBETE (LIA) 2 						

50

•

EXAMENSARBETE							12

					35

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU
•

pedagogik och faktorer som styr och påverkar lärandet

•

regler kring trafik, fordon och körkort

•

lagar och författningar

•

trafikmedicinska krav och hinder för körning samt körkort

•

kvalitetsfrågor, systematiskt säkerhetsarbete och ergonomi

•

frågor som rör arbetsmarkanadens parter, arbetssätt och anställningsavtal

•

parters skyldigheter i fråga om arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering

•

förebygga risker i utbildningsverksamheten

•

konsumtionsrätt och ansvarsfrågor

•

miljöpåverkan och hur du kan minimera miljöpåverkan

•

psykologi relaterat till trafiksäkerhet

•

forskning i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete

•

trafikpolitiska åtgärder som påverkar trafiksäkerheten

•

transport och trafiksystem

För mer information om utbildningen, kursstart, behörighet och sista ansökningsdag:
www.vasterasyrkeshogskola.se
Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden: www.csn.se

