
SVETSUTBILDNING 1300p 

Yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå 

Vill du gå en kort utbildning som leder till jobb?  
Vi erbjuder en utbildning till svetsare, ett yrke där 
det råder stor efterfrågan på arbetskraft.  
Du behövs! 
 
Om utbildningen 
Studierna genomförs enligt riktlinjer för godkänd  
internationell svetsare i en eller flera av svetsmetoderna 
MIG/MAG, MMA och TIG. 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 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  
leverera rätt kvalitet i rätt tid. Under utbildningens gång 
ingår fem veckors praktik. 
 
Efter avslutad utbildning 
Du har kompetens att arbeta som svetsare efter  
avslutad utbildning. Som svetsare arbetar man inom 
verkstadsindustrin, vid entreprenadföretag eller med 
underhålls- och reparationsarbete vid olika industrier. 
Man kan till exempel arbeta med tillverkning, montering 
eller reparation av metallprodukter eller  
stålkonstruktioner. För dig som vill läsa vidare erbjuder 
vi även en ettårig yrkeshögskoleutbildning till  
kvalificerad svetsare.   
 

Utbildningsanordnare och utbildningsort 
Osby Komvux (Lärcenter) 
 
Preliminär utbildningstid 
Studieperiod 1: 2022-08-15 — 2022-12-23 (400p) 
Studieperiod 2: 2023-01-09 — 2023-06-16 (500p) 
Studieperiod 3: 2023-08-07 — 2023-12-22 (400p) 
Utbildningen är 1,5 år (tre terminer). 
 
Studietakt 
Heltid, 100% 
 
Studieekonomi 
Utbildningen är CSN-berättigad 
 
Förkunskapskrav 
Lägst betyg E i grundläggande svenska/svenska som  
andraspråk delkurs 4 eller motsvarande. 
 
Ansökan och kursstart 
Preliminär kursstart: 15 augusti 2022.  
Ansökan görs tillsammans med  
studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.  
Ansökningstid: 14 februari—26 maj 2022 
Ansökningswebb: www.osby.se/komvux 
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Kursutbud 

Kursinnehåll 

Kurs         Poäng 

Termin 1—400p 

Produktionsutrustning      100 

Svets grund        100 

Tillverkningsunderlag      100 

Materialkunskap 1       100 

Termin 2 –500p 

Kälsvets 1 (MIG/MAG)      100 

Kälsvets 1 (TIG)       100 

Kälsvets 1 (MMA)       100 

Kälsvets 2 (MIG/MAG)      100 

Valbar: Kälsvets 2 (TIG)      100 

Valbar: Sammanfogning      100 

Valbar: Materialkunskap 2     100  

Termin 3—400p 

Kälsvets 2 (MMA)       100 

Valbar: Stumsvets 1 (valfri metod)    100 

Valbar: Stumsvets 1 (valfri metod)    100 

Valbar: Stumsvets 2 (valfri metod)    100 

Valbar: Sammanfogning      100 

Valbar: Materialkunskap 2     100 

Valbar: Kälsvets 2 (TIG)      100 

 

Valbara kurser 

IW-diplom kan erbjudas i form av orienteringskurs  

KGYORI11BB, 100p. Andra kurser inom industritekniska  

programmet kan erbjudas, till exempel komvuxarbete, 100p eller  

interna transporter, 50p (truck).  
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Kontaktpersoner 

Har du frågor kring utbildningen,  

vänligen kontakta: 

 

Thomas Petersen 

Yrkeslärare 

Telefon: 0709-888 568 

E-post: thomas.petersen@osby.se  

 

Therésa Keric 

Studie- och yrkesvägledare 

Telefon: 0479-528 533 

E-post: theresa.keric@osby.se  

 

Validering  

Har du tidigare yrkeserfarenhet från det  

industritekniska kan det ge möjlighet till  

validering.  


