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Svets i kombination med SFI
Vi erbjuder 60 veckors studier inom svets i kombination
med SFI, som ger dig grundläggande kunskaper för att
söka arbete, samt att studera fler kurser inom svets.
Utbildningen vänder sig till dig som har ett C-betyg
inom SFI, eller för närvarande studerar på D-nivå. Du
får kunskaper i att använda olika svetsmetoder för att
foga samman delar av stål och andra metaller genom att
tillföra energi och hetta upp metalldelarna. Som svetsare

poäng

Kurser

Steg 1, 26/3-18 - 28/12-18
SFIKUD9
SFI kurs D
KGYORY01 Orienteringskurs/yrkessvenska...... 150
SAASVT0
Svets grund................................... 100
SAAKÄL01S Kälsvets 1..................................... 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin..................... 100
INUINU01
Industritekniska processer............. 100
..................................................... 550
APL.....................................2-4 veckor
Steg 2, 31/12-18 -17/5-19
KGYORY01 Orienteringskurs/Yrkessvenska....... 50
SAAKÄL02S Kälsvets 2..................................... 100
SAASTU01S Stumsvets 1.................................. 100
SAASTU02S Stumsvets 2 ................................. 100
SSARÖR11 Rörsvets 1.................................... 100
SSARÖR02S Rörsvets 2..................................... 100
..................................................... 550
APL.....................................2-4 veckor
Totalt

................................................ 1100 p

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

kan man arbeta med att reparera, tillverka eller montera
produkter och konstruktioner av stål och andra metaller.
Under SFI-delen kommer vi att ta upp yrkesord, begrepp
och frågor som behandlas under yrkesdelen. Svets i
kombination med SFI kommer att läsas i två olika steg.
Du ordnar själv med arbetsskor med stålhätta och flamsäkra arbetskläder som krävs på skolan.

Arbetsplatsförlagd tid
4-8 veckors praktik
Förkunskaper
Du är kvinna eller man med utländsk bakgrund
som har betyg från C-kursen och är intresserad
av svetsutbildningen.
Informationsmöte
Det kommer att hållas ett informationsmöte om
utbildningen 12 februari samt 12 mars, klockan
14.00.
OBS! Du måste anmäla ditt besök senast två dagar innan till Ellinor Pettersson. Anmäl genom att
maila: ellinor.pettersson@landskrona.se
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång då vi har kontinuerlig antagning.
Ansökan görs på yrkessfiskane.se. Du kan få hjälp
med din ansökan av en studie- och yrkesvägledare
i din hemkommun.

26 mars 2018
60 veckor
14 mars 2017

Utbildningsort
Landskrona

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Studie-och yrkesvägledare Ellinor Pettersson
Telefon: 0418-47 33 34
E-mail: ellinor.pettersson@landskrona.se

