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För vem?
Är du praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna? Då har vi en utbildning inom svets som passar dig. Att arbeta som 
svetsare innebär att du måste kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och 
kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Innehåll
Du startar med att lära dig alla svetsmetoder för att sedan välja den metod som passar dig bäst och fördjupa dig i den.  
Detta innebär att du kommer att besitta grundkunskaper för svetsmetoder som  MMA-, MAG- och TIG-svetsning.  

Under din utbildning får du utföra praktiskt arbete varvat med teori då du kommer att ha ca 6 veckor APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Under din APL-tid kommer du att vara på ett teknikförlagt företag där du kommer att få nytta av dina teoretiska  
och praktiska kunskaper. Heta arbeten är även en kurs som ingår i utbildningen.    
   
Arbetsmarknad
Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller 
med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med tillverkning,  
montering eller reparation av metall. Efterfrågan på duktiga svetsare är mycket stor, både i närområdet och i andra  
kommuner och län, så arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning är därmed mycket goda.   
   
Omfattning
Du läser under två studieperioder, motsvarande ca 9 månader. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg  
med lektioner i klass.    
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Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri men du får själv stå för arbetsklä-
der, skor och skyddsutrustning så som svetshjälm, handskar 
(för TIG och MAG/MMA) och skyddsglasögon samt hörsel-
skydd (sammanlagd kostnad på ca 3500-4000kr).  
Du står också för resor från och till praktikplatsen (APL).  
Utbildningen berättigar till studiestöd.  
Läs mer om studiestöd på www.csn.se.  
   
Förkunskapskrav
Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd 
i svenska delkurs 2 eller som andraspråk delkurs 2, samt 
grundläggande kunskaper i matematik eller motsvarande.
 

Utbildningssort
Vänersborg

Lämna in betyg
Betygen ska vara inlämnade till  
Vuxenutbildningen senast den 25/9-20
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Studieperioder och poäng
Utbildning Studieperioder Poäng i varje studieperiod

Svetsutbildning
Totalt 800 poäng
Ort: Vänersborg

Studieperiod 1: 201012-210205
Studieperiod 2: 210208-210702

Studieperiod 1: 350 poäng
Studieperiod 2: 450 poäng

Kurs Poäng

Svetsgrund  100

Kälsvets 1 100

Tillverkningsunderlag 1 100

Orienteringskurs 100

Kälsvets 2 100

Stumsvets 1 100

Rörsvets 1 100

Rörsvets 2 100

Kälsvets 2 100

Totalt: 800 poäng
Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. 
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande. 

 

Information om utbildningen

Studie- och yrkesvägledning
Om du vill få hjälp av Studie- och yrkesvägledningen behöver du kontakta dem i god tid och eventuellt boka tid för ett längre 
samtal. Det finns studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen både i Trollhättan och Vänersborg som gärna hjälper dig. 

Det är viktigt att du har koll på hur du lättast kommer i kontakt med studievägledningen. Se därför information om telefon- 
tider, drop-in-tider och kontaktformulär på Vuxenutbildningens hemsida:  
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning/

 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss


