Kommunal
Vuxenutbildning

Falun/Borlänge

SVETSARE

OM UTBILDNINGEN:
Som svetsare fogar du med hjälp av olika metoder samman stål
och andra metaller. Du arbetar bland annat med tillverkning,
montering och reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner;
här ingår allt från bilar till broar.
Du får genom utbildningen alla de teoretiska och praktiska
kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som
svetsare. Efter genomförd utbildning kan du jobba somt
bland annat svetsare, licenssvetsare och rörsvetsare på
olika material.

FINANSIERING

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.
Litteraturkostnad/skyddskläder cirka 1 000–1 500 kr totalt.

Grundskolekompetens. Svenska grund eller svenska som
andraspråk grund.
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INFO

om utbildningen

MER OM UTBILDNINGEN
Via undervisningen ska du bland annat lära dig:
•

att arbeta ett sätt som är säkert både för en själv och andra
samt ergonomiskt och med hänsyn till miljön.

KURSER

•

att planera, organisera och utföra sammanfogning av
material med utrustning som är lämplig för materialet.

Människan i Industrin ������������������������������������ 100 p

•

om olika utrustningars funktion och olika metoder.

Produktionsutrustning�������������������������������������� 100 p

CERTIFIERING

Produktionskunskap���������������������������������������� 100 p

Inom Svetsyrket finns många olika typer av certifieringar.
Läs mer om olika Certifieringar, till exempel Internationell
svetsare, på Svetskommissionens hemsida.

Svets grund���������������������������������������������������� 100 p

MÖJLIGHET TILL ARBETE

Kälsvets 1 MMA�������������������������������������������� 100 p

Förutsättningarna till att få ett arbete som svetsare ser bra
ut. För mer information: se Yrkeskompassen på
arbetsformedlingen.se. Sök på ”Svetsare”.

Industriell mätteknik������������������������������������������ 50 p

Materialkunskap�������������������������������������������� 100 p
Kälsvets 1 MIGMAG�������������������������������������� 100 p

STUDIEFORM

Stumsvets 2 MMA������������������������������������������ 100 p

Heltidsstudier, 20 gymnasiepoäng per vecka.
Undervisningen är både teoretisk och praktisk.

Stumsvets MIGMAG �������������������������������������� 100 p
Gymnasiearbete (certifiering)�������������������������� 100 p

ANSÖKAN OCH KURSSTART

Totalt��������������������������������������������������������� 1 050 p

Utbildningarna bedrivs i samarbete med Falu kommuns
vuxenutbildning. Ansökan sker via deras webbplats falun.se.
Du kan även kontakta Falu kommun via 023-830 00.

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Harry Harju
Tel: 023-58974
E-post: harry.harju@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

För ansökan kontakta Falu kommun via 023-830 00
eller besök falun.se.

YA.SE

