
Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen 

Svetsutbildning, 1300p 

Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen erbjuder 

en svetsutbildning på gymnasial nivå. Svet-
sare är ett jobb med goda framtidsutsikter då 

efterfrågan på utbildad personal är stor! Svets-

utbildningen genomförs enligt riktlinjer för 

godkänd internationell svetsare i en eller flera 

av svetsmetoderna MIG/MAG, MMA och TIG. 

Kursinnehållet anpassas till den nivå som gäl-

ler internationellt för varje metod inom käl-, 

plåt- och/eller rörsvetsning. Som svetsare ar-

betar man inom verkstadsindustrin, vid entre-

prenadföretag eller med underhålls– och re-

parationsarbete vid olika industrier. Man kan 

till exempel arbeta med tillverkning, monte-

ring eller reparation av metallprodukter eller 

stålkonstruktioner. Efter avslutad utbildning har 

du kompetens att arbeta som svetsare. Osby 

erbjuder även en yrkeshögskoleutbildning - 

Certifierad svetsare med kvalificerad kompe-

tens, 240 YH-poäng. 

 
Utbildningen passar dig som är praktiskt lagd 

och gillar att jobba med händerna. För att 

arbeta som svetsare måste du kunna följa in-

struktioner samt läsa och förstå ritningar. Det 

är viktigt att de produkter som du producerar 

håller god kvalitet och att svetsfogar och 

mått exakt följer ritningarna. Det är också 

nödvändigt att du är noggrann och kan leve-

rera rätt kvalitet i rätt tid. Som svetsare är det 

också viktigt att du tränar upp förmågan att 

kunna förutse risker i arbetet.  

Utbildningstid och studietakt 

Start– och slutdatum: 17 aug 2020—23 dec 2021 

Svetsutbildningen är fördelad på tre terminer 

vilket motsvarar 1,5 års studier.  

Studietakten är heltid, 100%.  

 
Behörig 

Lägst betyg E i grundläggande svenska/svenska 

som andraspråk delkurs 4. eller motsvarande. 

 
Ansökan 

Ansökningsperiod: 3 februari—18 maj 2020. 

Därefter skickas antagningsbesked hem via 

brev. Du som bor i Osby kommun gör din ansö-

kan via Osby Lärcenter/Vuxenutbildningens 

hemsida. Bor du i en annan kommun ska du 

söka via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Ta kontakt med din studie– och yrkesvägledare.  

 
Studiestöd 

För att finansiera dina studier kan du ansöka om 

studiemedel från CSN.  
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Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen 

Svetsutbildning, 1300p 

Kursutbud 

Termin 1—höstterminen 2020 

Kurs       Kurskod        Poäng 

Produktionsutrustning    PRUPRD01S  100 

Svets grund      SAASVT0  100 

Tillverkningsunderlag    TILTIL01  100 

Materialkunskap 1    MAEMAT01  100 

 

Termin 2—vårterminen 2021 

Kurs       Kurskod        Poäng 

Kälsvets 1 (MIG/MAG)    SAAKÄL01S  100 

Kälsvets 1 (TIG)     SAAKÄL01S  100 

Kälsvets 1 (MMA)     SAAKÄL01S  100 

Kälsvets 2 (MIG/MAG)    SAAKÄL02S  100 

Kälsvets 2 (TIG)     SAAKÄL02S  100 

 

Termin 3—höstterminen 2021 

Kurs       Kurskod        Poäng 

Kälsvets 2 (MMA)     SAAKÄL02S  100 

Stumsvets 1 (valfri svetsmetod)  SAASTU01S  100 

Stumsvets 1 (valfri svetsmetod)  SAASTU01S  100 

Stumsvets 2 (valfri svetsmetod)  SAASTU02S  100 

 

Valbara kurser 

Möjlighet till individuell studieplanering finns.  

IW-diplom kan erbjudas i form av orienteringskurs KGYORI11BB 

100p. Andra kurser inom industritekniska programmet, exempel-

vis Gymnasiearbete GYARIN 100p, kan också erbjudas.   
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Kontaktpersoner 

Vill du ha mer information om vår 

utbildning? 

 

Jörgen Persson 

Yrkeslärare svetsutbildning 

Telefon: 0709-318081 

E-post: jorgen.persson@osby.se  

 

Matilda Karlsson 

Studie– och yrkesvägledare 

Telefon: 0479-528 533 

E-post: matilda.karlsson@osby.se  

 

Therésa Keric 

Studie- och yrkesvägledare 

(föräldraledig mars 2020—februari 2021) 

Telefon: 0479-528 533 

E-post: theresa.keric@osby.se 

 

 


