
Mål 
En svetsare huvudsakliga uppgift är att foga sam-
man metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. 
Du lär dig bearbeta material, hantera industritek-
niska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för 
såväl produktion som färdig produkt. Svetsning 
finns inom bilindustrin vid borganläggningar, hus-
byggen eller vid installation av rörsystem. 
 
Förkunskapskrav 
Grundskola med godkända betyg i svenska alt. 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
Grundläggande kunskaper i engelska är en merit.  
 
Utbildningsanordnare 
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 
Utbildningstid 
Ca 40 veckor 
 
Studieekonomi 
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN  

Informationsmöte 
Ni hittar tiderna på vår informationsmöten på 
vår hemsida 
 
http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/ 
 
Östra Göinge  
Hässleholm  
Osby 
Kristianstad  
 
 
Ansökan 
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din 
hemkommun.  
 

Viktigt att tänka på: 
 

Kom gärna på våra informationsmöten! 
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

Svets 

Lärlingsutbildning för vuxna  

Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats 

http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen


Svets 

Lärlingsutbildning för vuxna 

Innehåll: 
På din utbildningsplats är en av de anställda din 
handledare. Handledaren kommer tillsammans med 
läraren att kontrollera att du inhämtar de teoretiska 
och praktiska kunskaper som krävs.  
 
70 % – praktik 
30% – skola  
1 dag per vecka – självstudier  
 
 
Förslag på kurser ca 600-800 poäng, individuell 
planering görs för varje elev. 
 
Svets grund 100 p  
Materialkunskap 100 p 
Tillverkningsunderlag 1 100 p  
Produktionsutrustning 1 100 p 
Kälsvets 1 100 p 
Kälsvets 2 100 p 
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Vad händer efter kursen ? 
Efter kursen är du redo för arbete inom svets, i 

många fall på det företag som du har tillbringat din 

lärlingstid hos. Du får betyg i yrkeskurser, referen-

ser från arbetsgivare samt intyg. 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Matchare 

Katarina Björk  0728-85 78 67 

Bassam Masri  0729-84 17 50 

Mats Nordgren  0733-136913 

Studie och yrkesvägledare 

Kanela Tsorpanzoglou  0733-136919 

Lisbet Jönsson   044-136756 

Rektor   

Marie Strandberg  0738-53 23 78 

 

Tillsammans skapar vi möjligheter! 

Läs mer om oss på  
www.larlingsakademin.se  

 
 
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma 

behörighetsregler, kunskapskrav och               
examensmål som bedrivs inom Komvux. 


