
Svetsutbildning 

Yrkesutbildning för vuxna 

 
Utbildning till svetsare ger dig stora möjligheter 
till jobb. Svetsutbildningen genomförs enligt rikt-
linjer för godkänd internationell svetsare i en eller 
flera av svetsmetoderna MIG/MAG, MMA och 
Tig. Kursinnehållet anpassas till den metod som 
passar dig och till den nivå som gäller internation-
ellt för varje metod inom käl-, plåt och/eller 
rörsvetsare. 
 
Utbildningen passar dig som är praktiskt lagd och 
gillar att jobba med händerna. För att arbeta som 
svetsare måste du kunna följa instruktioner samt 
läsa och förstå ritningar. Det är viktigt att de pro-
dukter som du producerar håller god kvalitet och 
att svetsfogar och mått exakt följer ritningarna. 
Det är också nödvändigt att du är noggrann och 
kan leverera rätt kvalitet i rätt tid. Som svetsare är 
det också viktigt att du tränar upp förmågan att 
kunna förutse risker i arbetet.  
 

Ansökan 
Utbildningen söker du via vuxenutbildningen i din 
hemkommun senast den 15 maj 2018. 
Utbildningen startar den 20 augusti 
 

Studiemedel  
Studierna är berättigad till studiemedel.  
Ansökan görs på www.csn.se   
 

Förkunskaper.  
Godkänt betyg i grundläggande svenska alternativ 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
 
 
Som svetsare arbetar du inom verkstadsindustrin, vid 
bygg och anläggningsföretag. Vid entreprenadföretag 
eller med underhålls- och reparationsarbete vid olika 
industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverk-
ning, montering eller reparation av metallprodukter 
eller stålkonstruktioner. Efterfrågan på välutbildade 
svetsare kommer att öka eftersom en stor grupp av 
svetsare är äldre och kommer att gå i pension. 
 
Ansökan skickas till:  
Osby kommun.  
Osby Lärcenter/komvux.  
283 80 Osby 

HÄSSLEHOLM | KRISTIANSTAD | OSBY | ÖSTRA GÖINGE 

Osby.larcenter.se 

Osby Lärcenter Besöksadress Södra Portgatan 28,  283 59 Osby 

http://www.csn.se


Svetsutbildning 

Kursutbud 

Termin 1 

 
 
Termin 2 

 
 
Termin 3 

 

Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S      100p 

 Svets grund SAASVT0      100p 

Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01      100p 

Materialkunskap 1 MAEMAT01      100p 

Kälsvets 1 MIG/MAG SAAKÄL01S   100p 

Kälsvets 1 TIG SAAKÄL01S   100p 

Kälsvets 1 MMA SAAKÄL01S   100p 

Kälsvets 2 MIG/MAG SAAKÄL02S   100p 

Kälsvets 2 TIG SAAKÄL02S   100p 

Kälsvets 2 MMA SAAKÄL02S   
100p 

Stumsvets 1 MIG/MAG SAASTU01S   
100p 

Stumsvets 1 TIG SAASTU01S   
100p 

Ev. Certifieringar KGYORI11BB   
100p 
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Övrig information 

Ronald Engström   
Studie- och yrkesvägledare                                                                                                      
Tfn. 0479-52 85 33                                                             
E-post. ronald.engstrom@osby.se 
 
Peter Olofsson 
Lärare 
Tfn. 0709-318 112 
E-post peter.olofsson@osby.se  
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