
Svetsteknik 
(lärling)

VUXENUTBILDNINGEN ÅMÅL

Mer information:
Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun. 
Åmål: vux@amal.seMed reservation för eventuella ändringar

Förkunskapskrav:
Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska 
som andraspråk samt matematik.

Plats:
Lärlingsupplägget innebär att du under utbildningen varvar att vara 
i undervisning 30% av studietiden och 70% är du ute på företag med 
handledare(APL).

Kostnader:
Svetslärlingen bekostar själv arbetskläder, skor och kurslitteratur.

Kursstart:
12 personer kan antas till utbildningen. Intervjuer kommer att genomföras före 
kursstart. Sista ansökningsdag är fredag 12 januari och kursen startar 29 januari. 
Svetslärlingen är under utbildningen försäkrad genom vuxenutbildningen i 
Åmål.

Kursinnehåll:
Under svetsutbildningen lär du dig att tillverka produkter med hjälp av olika 
svetsutrustningar. 
Du fördjupar dina kunskaper i materiallära och lär dig utföra enkla ritningar. 
Du får arbeta med att klippa och skära ut arbetsstycken ur plåt efter ritningar 
och sedan forma och foga samman dessa. På så vis lär du dig att använda 
skärmaskiner, bockningsmaskiner och pressar.
Andra arbetsuppgifter är svetsarbeten vid montage och reparationer. Du får lära 
dig olika svetsmetoder och får kunskap om vilka metoder du skall använda när 
du arbetar med olika metaller. 

Studietid och poäng:
900 poäng 29 januari-6 juli

Kurskod: Kurser:  Poäng:
KGYORI1C Introduktionskurs  ..........................................................100 p 
SAASVT0 Svets grund  .....................................................................100 p
SAAKÄL01S Kälsvets 1  ........................................................................100 p
SAAKÄL02S Kälsvets 2 .........................................................................100 p
SAASTU01S Stumsvets 1  .....................................................................100 p
SAASTU02S Stumsvets 2  .....................................................................100 p
MAEMAT01 Materialkunskap 1  .........................................................100 p
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1  ................................................100 p
SAASAA0 Sammanfogning  .............................................................100 p
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Bantekniker

VUXENUTBILDNINGEN ÅMÅL

Heltid (800 p) 27-29 veckor
Kursen ger grundläggande kunskaper för att arbeta inom järnvägsbranschen. 
Utbildningen har både teoretiska och praktiska moment. Du som går utbildningen 
ska ha för avsikt att försörja dig som bantekniker.

Kursinnehåll:
Utbildningen varvar teori och praktik med möjlighet till 
företagsförlagd utbildning. Gemensamma kurser är 800 p.
Utbildningen är CSN-berättigad.     

Kursstart:
12-16 personer kan antas till utbildningen. Intervjuer 
kommer att genomföras före kursstart. Vi tillämpar en 
provperiod om sex veckor. Kursstart vecka 46.

Förkunskaper:
Körkort B.
För den som inte har svenska som modersmål erbjuds stöd i 
yrkessvenska.

Plats: 
F d Nilfisks lokaler, Strömsbergsgatan 2, Åmål.

Kostnader:
Den studerade står själv för skyddskor, överdragskläder, 
litteratur, läkarundersökning samt eventuellt för boende och 
resor vid företagsförlagd praktik.

Mer information:
Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Vi startar en utbildning inom svetsteknik som skräddarsys i nära samarbete 
med branschen. Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och gillar att ta i. 

Utbildningen kan bli en snabb väg till ett spännande och kreativt arbete.


