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Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning inom 

 Svets 
med prövning 

En utbildning för dig som vill arbeta inom verkstadsindustri eller byggnation.    
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i att arbeta som svetsare eller jobba 
där svetskunskap inom tillverkning, underhåll eller service efterfrågas. 

Du får under utbildningen grunder i att arbeta med flera olika svetsmetoder 
såsom MMA, MIG/MAG, TIG och gas. 

Du får lära dig om olika typer av material och dess påverkan vid svetsning och 
provning. Du läser om europeiska standarder, kvalitetssäkring och svetstermi-
nologi. 

Utbildningen ger även kunskaper i att tolka WPS-anvisningar (Welding        
Procedure Specification, en svetsinstruktion för olika arbeten) 

I utbildningen ingår minst 6v APL (Arbets Platsförlagt Lärande) 

Samtidigt som du läser svetsämnen kommer du även att läsa Svenska grund 
med inriktning mot svets. Detta gäller inte dig som redan har betyg i grund-
skolans svenska. 

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och 
anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparat-
ionsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller 
reparation av metallkonstruktioner. 

Under förutsättning att du under utbildningen tagit till dig de kunskaper som 
krävs och har godkänt i samtliga kurser som erbjudits, har du möjlighet att inom  
utbildningen genomgå en svetsprövning. Du kan då bli godkänd och få certifi-
kat utefter den kunskapsnivån du har kommit till. Skulle du eventuellt misslyck-
as med prövningen kan du om tiden medger detta, göra en förnyad prövning på 
egen bekostnad. 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fmedia%2Fcountry_site_se%2Fnews%2F2011%2F03_2011%2F3696_7941_B_456_456.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fen%2Fcountry_site_se%2Fnyheter_information%2Fpressreleaser%2Fdetaljer_51
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Fakta om utbildningen. 
 
Utbildningstid:  210118-210604 
    210830-220114 
Kurser:  
Svets Grund   SAASVT0   100p 
Kälsvets 1 MMA  SAAKÄL01S  100p 
Kälsvets 2 MMA  SAAKÄL02S  100p 
Kälsvets 1 MAG  SAAKÄL01S2  100p 
Kälsvets 2 MAG  SAAKÄL02S2  100p 
Kälsvets 1 TIG  SAAKÄL01S3  100p 
Stumsvets 1 MAG  SAASTU01S  100p 
Tillverkningsunderlag1 TILTIL01   100p 
       Summa: 800p 
Sv som andraspråk/ Sv grund  Individuellt 
 
Samt Heta Arbeten 
 
Kostnader: Läromedel ca 1000 kr.  
Du skall själv hålla med overall, svetshandskar, 
hörselskydd samt skyddsskor. Resor till APL plats 
och studiebesök tillkommer. 

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller 
direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns 
under vuxenutbildning på vår hemsida: 

http://munkedal.se/kunskapenshus 

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska  
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande. 

 

 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html

