
Svejsekurser
i åbent værksted

Kolding

Svejsning

Svejsning
Det er dine kvalifikationer, 
som bestemmer varigheden af dit forløb
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Svejsecenter i Kolding

Højt fagligt niveau

Når du tager dit svejsecertifikat 
hos AMU SYD, vil du opleve et højt 
fagligt niveau.

Vores faglærere er dygtige med 
lang erfaring fra metalindustrien 
og som undervisere. 

Det giver dig en tryghed i at sik-
kerheden og kvaliteten i svejsear-
bejdet er i top.

AMU SYDs svejsecenter er din sam-
arbejdspartner, når dine nuværende 
og fremtidige medarbejdere skal 
opkvalificeres.

Vores mål er at imødekomme din 
virksomheds behov for kvalificerede 
medarbejdere.

Vi har en meget tæt kontakt til alle 
parter på arbejdsmarkedet og udvik-
ler til stadighed vores kursustilbud.

Forudsætningen for et driftigt er-
hvervsliv er dygtige medarbejdere på 
alle niveauer og vi tilbyder uddan-
nelser, der lever op til dine og tidens 
krav.

Målrettet uddannelse

Kurserne hos os er korte og målret-
tet den praktiske hverdag på arbejds-
pladsen. Undervisninger foregår som 
kombination af teori og praksis.

Har dine medarbejdere brug for 
flere kompetencer, så brug AMU 
SYDs svejsecenter

Uddannelse gør at dine medarbej-
dere kan løse flere- og krævende 
opgaver, hvilket kan være med til at 
give plus på bundlinjen.

Dine svejsere bliver endnu dygtigere 
og dermed mere effektive i hverda-
gen med højere kvalitet i arbejdet.

”
Lovkrav iflg. arbejsmiljøloven 
For at få adgang til svejseværkstedet, skal du tage kurset 

”Arbejdsmiljø og sikkerhed - §17”. Se mere på side 15.
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Fleksibel uddannelse

Åbent værksted

Vore kurser gennemføres som 
åbent værksted.

Åbent værksted betyder, at der 
undervises på flere niveauer og 
kursusmoduler i samme værk-
sted. Start- og sluttidspunkt på de 
forskellige moduler er afhængig af 
dine kvalifikationer.

 
Kursus når det passer 
virksomheden

Det betyder, at vi i vid udstrækning 
kan efterkomme virksomhedens 
ønsker om et bestemt kursus eller 
certifikat på et tidspunkt, som passer 
ind i din planlægning.

 

Kurser for dig der søger job

Vores kurser er også for dig, der 
er jobsøgende. I samarbejde med 
Jobcentrene, afholder vi kurser af 
længere varighed, med henblik på at 
gøre dig klar til job - kontakt os for 
oplysninger om de aktuelle tilbud.

Vi hjælper med at finde det 
kursus, du har brug for

Du kan få lavet en individuel kom-
tenceafklaring (IKV), som fortæller, 
hvilket kursus du skal på, eller om du 
er klar til at tage certifikaterne. Ring 
og aftal et tidspunkt.

Svejsning er et stort og spændende 
arbejdsområde inden for metalindu-
strien, og og der er stor efterspørgsel 
efter dygtige svejsere.

Den teknologiske udvikling bevirker, 
at kvalitetskravene bliver større og 
større, og som følge heraf stiger be-
hovet for uddannelse, opkvalificering 
og certificering.

Ring til vores kursussekretær 
Vibeke Pedersen 
76 37 37 43 
vip@amusyd.dk

”
Vi har plads, når du har tid 
Vores svejsekurser afvikles som åbent værksted med deltagere 

på forskelligt niveau afhængig af dine færdigheder.
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Når et svejsecertifikat er et krav

Skolecertifikater

Der stilles øgede krav til svejser-
nes rutine og kvalitetsforståelse, i 
fremstillingen af et produkt. 

Derfor er det ofte et krav at de er 
certificeret inden for for forskelli-
ge standarder og svejseprocesser.

Svejseprocesserne indgår på for-
skellige niveauer, afhængig af dit 
behov.

Inden kursets start 

Der vil blive foretaget en individuel 
kompetencevurdering og du skal evt.  
aflægge en praktisk prøve, så indpla-
ceringen i et forløb bliver så korrekt 
som muligt.

Adgangskrav til at tage et 
svejsecertifikat

Der er nogle krav som du skal opfyl-
de hvis du ønsker at tage et svejse-
certifikat.

Du skal have et svendebrev fra ud-
dannelserne inden for smede- og vvs 
branchen, eller 12 måneders praktisk 
erfaring, hvor du har svejset og op-
nået erfaring på rutineniveau.

Din arbejdsgiver skal bekræfte din 
anciennitet og erfaring med en ar-
bejdsgivererklæring.

Vi certificerer efter DS/EN-ISO 9606-1 
og DS/EN-ISO 9606-2

Svejsecertifikatets gyldighed

Du kan erhverve et svejsepas/certi-
fikat, som er personligt med en gyl-
dighed på 3 år efter udstedelse. Du 
indkaldes til fornyelse i god tid inden 
udløbsdato via svejsepas.dk

Certificering med 3. parts 
godkendelse 

Certificeringen kan udføres med 
3. parts godkendelse i henhold til 
arbejdsministeriets bekendtgørelse 
NR 743 (lovgivning om trykbærende 
anlæg). PED/TPED godkendelsen 
foretages af NSK.
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Re-certificering

Vi har tid - når du har tid

Synes du det er svært at finde tid 
til re-certificering af virksomhe-
dens svejsere?

Vores værksted er tilpasset dine 
behov, så det er nemt for dig at 
sende svejserne på kursus.

Hvis du sørger for at dine med-
arbejdere altid er opdaterede, så 
har du de dygtigste svejsere i din 
virksomhed.

Når du har tid

Re-certificering kan ske når I har tid - 
der er altid plads til jeres svejsere. 
Vi underviser i åbent værksted, hvor 
der på alle hverdage bliver undervist 
individuelt og inden for alle typer 
svejsning.

Hvor lang tid tager det?

Svejserens færdigheder afgør, hvor 
lang tid det tager at træne til en 
re-certificering. Det vil altid være 
efter en konkret vurdering. 

Hvad er åbent værksted? 
Åbent værksted betyder, at vi underviser på flere 

niveauer og kursusmoduler i samme værksted. 

Start- og sluttidspunkt kan også være forskelligt.”

Hvis det er inden for en proces, som 
svejseren dagligt anvender og er 
erfaren i, kan det betyde at der kan 
aflægges svejseprøve uden forudgå-
ende træning.

Hvor mange certifikater om 
dagen?

Det er svejserens erfaring, som 
afgør, hvor mange svejseprøver, der 
kan aflægges om dagen. Vi sikrer 
at gældende normer og standarder 
overholdes i processen.
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Svejsecertifikatet er blevet digitalt

svejsepas.dk

Nu er det nemmere at holde styr 
på svejsecertifikaterne

Det er blevet nemmere for svejsere 
og virksomheder at holde styr på 
svejsecertifikater inden for stålsvejs-
ning, og hvornår det er tid til at 
underskrive og forny dem.

Der er udviklet et nyt digitalt system 
til håndtering af svejsecertifikater: 
 
svejsepas.dk

Hjælp til at komme i gang

I virksomheden skal du bruge et 
NemID medarbejdersignatur til at 
logge ind.

På svejsepas.dk, kan du se videoer 
der giver dig vejledning i, hvordan du 
anvender systemet. 

 

Påmindelse om fornyelse

Med svejsepas.dk kan dine medar-
bejdere se sine svejsecertifikater 
på nettet eller via en app (under 
udvikling). De kan bede om at få 
en påmindelse, når det er tid til, at 
certifikaterne skal underskrives eller 
fornyes.

Som virksomhed får du

• overblik over medarbejdernes 
svejsecertifikater

• mulighed for at underskrive 
digitalt

• påmindelser, når certifikaterne 
skal fornyes eller underskrives.

Som svejser får du

• hurtig adgang online  via web og 
app

• overblik over dine certifikater

• sikkerhed for, at certifikaterne 
ikke bliver væk

• påmindelse, når de skal fornyes 
eller underskrives

• digital underskrift fra din ar-
bejdsgiver
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Virksomhedskurser

”
Ring 76 37 37 37 og lad os i fællesskab planlægge 
og tilrettelægge dit næste kursusforløb

Kursus-eksempel: 

Baggrund 
Jeres virksomhed ønsker et kompetenceløft af 
medarbejdere - i både svejse- og kontrolafde-
lingen - i forbindelse med at kvalitetsbedømme 
svejsninger.

Behov 
Vi besøger jer, og i fællesskab afdækker vi jeres 
uddannelsesbehov og fastlægger niveauet for 
uddannelsen.

Forløb 
Det planlagte kursus kan være en kombination 
af teoriundervisningen på AMU SYD, og efter-
følgende gennemfører vi de praktiske øvelser i 
kvalitetsbedømmelse af svejsninger på emner, der 
er svejst hos jer. Alternativt kan både teori og den 
praktiske del gennemføres hos jer. 

Kurset giver ikke AMU-bevis

Vi giver en kop kaffe... 
og vi kommer også gerne ud til dig! 

Vil du i dialog om din virksomheds muligheder for opkva-
lificering af dine medarbejdere?

Vi står altid til rådighed med en professionel rådgivning 
om dine muligheder inden for voksen efteruddannelse. 
Har du brug for klarhed over dine medarbejderes kompe-
tencebehov, eller ønsker du at sammensætte kurser, der 
matcher din virksomheds behov, besøger vi dig gerne.

Når du bruger os som sparringspartner til din uddannel-
sesplanlægning, får du udover overblik også klarhed over 
de økonomiske støttemuligheder, du kan opnå til efter-
uddannelse.

Kontakt os, hvis din virksomhed har særlige udviklingsbehov
Vi tilbyder kurser, der er særligt tilrettelagt din virksomhed. 
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MAG-svejsning

MAG-reparationssvejsning
proces 135

44695 - 10 dage

MAG-svejsning proces 135
(Adgangskursus)
44676 - 5 dage

MAG-svejsning kantsømme
plade/plade proces 135

40092 - 5 dage

MAG-svejsning kantsømme
plade/plade proces 136

40098 - 5 dage

MAG-svejsning af tyndplade
proces 135

44694 - 5 dage

MAG-svejsning kantsømme
plade/rør proces 135

40093 - 10 dage

MAG-svejsning kantsømme
plade/rør proces 136

40099 - 10 dage

MAG-svejsning stumpsømme
plade pos PA-PF proces 135

40094 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
plade pos PA-PF proces 136

40100 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
plade alle pos proces 135

40095 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
plade alle pos proces 136

40101 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
rør pos PA-PC proces 135

40096 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
rør pos PA-PC proces 136

40102 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
rør alle pos proces 135

40097 - 5 dage

MAG-svejsning stumpsømme
rør alle pos proces 136

40103 - 5 dage

MAG-svejsning
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MIG-svejsning

MIG-svejsning aluminium
tynd plade, kantsømme PA PB PF

45904 - 10 dage

MIG-svejsning aluminium
tynd plade, stumpsømme alle pos

46511 - 10 dage

MIG-svejsning aluminium
svær pl/pl FW PA PB PF

47457 - 10 dage

MIG-svejsning aluminium
svær pl/rør FW alle pos

45905 - 10 dage

MIG-svejsning aluminium
svær pl BW alle pos

46512 - 10 dage

MIG-svejsning aluminium
tynd plade, stumpsømme PA PF

47458 - 10 dage

MIG-svejsning aluminium
svær pl PW BA PF

47459 - 5 dage

MIG-svejsning
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TIG-svejsning

TIG-svejsning
(Adgangskursus)
44451 - 5 dage

TIG-svejsning kantsømme
rustfri plade/rør
40108 - 5 dage

TIG-svejsning af tyndere 
plade, aluminium BW FW

44462 - 10 dage

TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret plade
40105 - 5 dage

TIG-svejsning kantsømme
ulegeret plade/rør

40104 - 5 dage

TIG-svejsning stumpsømme
tynd rustfri plade

40109 - 5 dage

TIG-svejsning af svær 
plade aluminium FW pos PA PB PF

46513 - 10 dage

TIG-svejsning af svær 
plade aluminium FW alle pos

46514 - 10 dage

TIG-svejsning af tyndere 
plade aluminium BW PA PC PF

46515 - 10 dage

TIG-svejsning af svær 
plade aluminium BW PA PC PF

46516 - 10 dage

TIG-svejsning stumpsømme 
tynd rustfri rør pos PA-PC

47286 - 5 dage

TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret rør pos PA-PC

47137 - 5 dage

TIG-svejsning stumpsømme 
svær rustfri plade

40110 - 5 dage

TIG-svejsning stumpsømme
rustfri rør alle pos

48882 - 5 dage

TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret rør alle pos

40107 - 10 dage

TIG-svejsning stumpsømme 
svær rustfri rør pos PA-PC

47465 - 5 dage

TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri rør alle pos

40114 - 5 dage

Sort Rustfri Aluminium
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Lysbuesvejsning

Lysbuesvejsning
(Adagangskursus)

44154 - 5 dage

Lysbuesvejsning
Reparationssvejsning

44161 - 15 dage

Lysbuesvejsning
kantsømme plade/plade

40086 - 10 dage

Lysbue-/MAG-svejsning proces 11/136
af asymmetriske fuger

48342 - 15 dage

Lysbuesvejsning
kantsømme plade/rør

40087 - 10 dage

Lysbuesvejsning
stumpsømme plade pos PA-PF

40088 - 10 dage

Lysbuesvejsning
stumpsømme plade alle pos

40089 - 10 dage

Lysbuesvejsning
stumpsømme rør pos PA-PC

40090 - 10 dage

Lysbuesvejsning
stumpsømme rør alle pos

40091 - 10 dage

Lysbue-svejsning
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Gassvejsning

Gassvejsning proces 311
(Adgangskursus) 
44724 - 5 dage

Gassvejsning af stumpsømme
rør proces 311
44725 - 5 dage

Gassvejsning af stumpsømme
rør

44726 - 10 dage

Gassvejsning af kantsøm 
plade/rør alle pos

47463 - 5 dage

Gas-svejsning
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Læseværksted

FVU Dansk
Et undervisningstilbud med fokus på læse-, skrive- 
og staveteknikker

Mange danskere har problemer i deres hverdag, fordi de 
ikke fik lært at læse, skrive, regne eller bruge IT tilstræk-
keligt, da de gik i skole.

Disse færdigheder kan være vigtige for at kunne uddan-
ne sig og hele tiden have de rigtige kompetencer. En 
udfordring, der ikke bliver mindre fordi vi alle skal være 
længere på arbejdsmarkedet, og vore jobs bliver stadig 
mere teknologibårne og videnstunge.

Det er aldrig for sent at komme i gang

På AMU SYD Læseværksted tilrettelægger vi dit uddannel-
sesforløb så det passer dig, og du kan få undervisning alle 
ugens dage, når det passer dig.

FVU DANSK består af 4 trin. Efter en samtale med en 
FVU-vejleder bliver du placeret på det rigtige trin inden 
du starter. På alle 4 trin arbejder du med at stave ord, 
læse og forstå, at skrive og bruge tekster på computer.

Sprogafklaring
Er du i tvivl om du har de nødvendige faglige dansk-
kundskaber til at deltage på et svejsekursus, er der 
mulighed for at blive sprogafklaret inden opstart.

Sprogtest indhold

Du bliver vurderet ud fra:

• en generel elektronisk sprogtest

• testmateriale udarbejdet til svejsekurserne

• en mundtlig samtale, hvor du for spørgsmål til svej-
seområdet.

Efter afklaringen får du skriftligt en samlet vurdering.

Er sprogtesten positiv... 
kan du tilmeldes direkte på kurset.

Er sprogtesten negativ... 
skal du tale med din rådgiver om igangsætning af supple-
rende undervisning.

Undervisningen er gratis 

og kan gennemføres når du har tid”
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Medarbejder – kommunikation, samarbejde og udvikling

Få hverdagens samarbejde til at glide lettere

Medarbejderudvikling

Kommunikation i teams 
Fagnr.: 49259 Varighed: 2 dg

Konflikthåndtering 
Fagnr.: 46493 Varighed: 3 dg

Kommunikation og kulturforståelse 
Fagnr.: 45644 Varighed 2 dg

Kommunikation og konflikthåndtering 
Fagnr.: 44853 Varighed: 3 dg

Samarbejde i teams 
Fagnr.: 49376 Varighed: 2 dg 

Kundeservice 
Fagnr.: 45261 Varighed: 3 dg

Mentoruddannelse for erfarne medar-
bejdere 
Fagnr.: 40805 Varighed: 5 dg

Med kurser inden for medarbejderudvikling bliver du i stand til at planlægge og strukturere en optimal drift i hverdagen, 
hvor du samtidigt er klar til at møde omverden og kravene herfra. 

Du får redskaber til at opnå god kommunikation og samarbejde med både din leder, kolleger og kunder, så I bedre forstår 
hinandens behov og skaber gode fælles resultater og nødvendige forandringer. 

Sidemandsoplæring 
Fagnr.: 40373 Varighed: 2 dg

Ergonomi 
Fagnr.: 40392 Varighed: 2 dg

Arbejdsmiljø 1 
Fagnr.: 48049 Varighed: 2 dg 

Arbejdsmiljø 2 
Fagnr.: 48050 Varighed: 2 dg

Førstehjælpskursus

Du får viden og færdigheder, der gør 
dig i stand til at foretage genopliv-
ning af en livløs person ved at give 
Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af 
hjertestarter. 

Kurset kan afholdes hos AMU SYD 
eller i din virksomhed, institution 
eller forening. 

Efter kurset modtager du et første-
hjælpsbevis.

”Udtalelse fra tidligere kursist på kurset Konflikthåndtering 
”Gode redskaber til mig selv og andre, samt bedre forståelse - 

amen for helved det har været godt”
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Lovkrav hvis du skal svejse

§17 - Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejder du med svejsning og termisk skæring i stål, skal du have et §17 kursus. 
Dette betyder, at inden du kan starte på et svejsekursus, skal du have dette kursus, der tager en dag.

Lovkrav fra Arbejdstilsynet

Det har siden 2005 været lovpligtigt i 
henhold til Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse nr. 1795 af 18. december 
2015

Undervisning på dansk eller tysk

Kurset afholdes både på dansk og 
tysk.

Kursustitel

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/
termisk

Varighed / Fagnummer

1 dag / 44530

Indhold

På kurset lærer du om forhold, regler 
og krav, der har betydning ved svejs-
ning og termisk skæring i metal.

Du får den viden der skal til for at 
du kan arbejde sundheds- og sikker-
hedsmæssigt forsvarligt.

”Lovkrav iflg. arbejsmiljøloven 
Dette kursus skal du tage for at få adgang til svejseværkstedet.

§17 kan også afholdes
• i din virksomhed

• på tysk

• på engelsk

• på andre sprog med tolk 

Ring og hør mere...
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”Varmt arbejde”

Forebyg unødvendige skader!

Hvert år opstår der brande ved 
varmt arbejde, fordi der kan læg-
ges gnister under arbejdet, som 
ikke opdages.

Disse brande kan undgås og med 
omtanke og den rette viden er det 
muligt at gøre ”varmt arbejde” til 
brandsikkert arbejde. På kurset 
lærer du at tage de forholdsreg-
ler som skal til, for at hindre en 
antændelse af brand, og at ud-
føre arbejdet sikkerhedsmæssig 
forsvarligt.

Forsikringsselskaberne kan stille 
krav om at håndværkeren tager 
AMU-kurset ”Brandforanstaltnin-
ger ved gnistproducerende værk-
tøj”.

Brandforanstaltninger 
ved gnistproducerende værktøj

Uddannelsesbevis

Ud over AMU-kursusbevis, udstedes 
der certifikat fra Dansk Branteknisk 
Institut, som gælder i 5 år. Beviset 
skal bæres under udførelse af ”varmt 
arbejde”. 
Beviset er også gyldigt i Sverige, 
Norge og Finland, hvor dette kursus 
er påkrævet.

Deltagere

Kurset er for dig, der arbejder med 
alle former for gnistproducerende 
værktøj f.eks. tagdækning, svejsning, 
skæring vinkelslibning, lodning, tør-
ring, opvarmning, ukrudtsbrænding

Varighed / Fagnummer

1 dag / 45141

Indhold

Du lærer at arbejde sikkert med ma-
skiner og værktøj, der afgiver gnister 
eller kraftig varme.

Du kan efter kurset:

• vurdere de sikkerhedsforanstalt-
ninger der skal tages

• udføre varmt arbejde brandtek-
nisk korrekt

• udføre de nødvendige brandtek-
niske forholdsregler

• foretage indretning af arbejds-
pladsen og træffe de forholds-
regler der tilgodeser brandsik-
kerheden og følge de brandtek-
niske regler

• foretage brandslukning på ar-
bejdspladsen.

Varmt arbejde kan også afholdes
•  i din virksomhed

• på andre sprog med tolk

Ring og hør mere...
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Facebookgruppe og nyhedsbrev

Er du interesseret i vidensdeling 
inden for svejseområdet?

Du kan

• dele billeder og videoer

• stille spørgsmål

• dele relevant indhold fra 
andre sider og grupper

• dele nyheder inden for 
branchen

Hører du om ledige jobs 
eller søger du job?

Brug gruppen til jobopslag eller 
jobsøgning.

Du får:

• film og billeder fra værkstedet og 
undervisningslokalet

• nyheder inden for efteruddan-
nelse

• svar på spørgsmål, du stiller

• og meget andet...

Tilmeld dig vores facebookgruppe

Mødestedet for kursister, virksomheder, 
undervisere, leverandører og andre interesserede.

Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev

Her får du tilsendt en 
guide til forståelse af dine 
svejsecertifikater og bliver 
løbende opdateret omkring 
kursustilbud og hvad der 
rører sig inden for svejse-
området.

Du kan tilmelde dig på 
amusyd.dk

Find os på Facebook

”AMU SYD - SvejseCenterKolding” og meld dig ind i gruppen.”
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Vores undervisere

Freddy Thomhav 
frt@amusyd.dk / 25 24 07 04

Jeg er underviser på vores svejsekurser, og er en af skolens svejsekoordinatorer.

Jeg underviser bredt inden for området, med speciale i TIG processen. Jeg er en 
del af skolens svejsekoordinator team som står for certificering af svejserne samt 
sparring med virksomhederne inden for det svejsetekniske område.

Jeg har en baggrund som rustfast klejnsmed og har derudover IWS og VT-1 & 2 
uddannelserne.

Preben Petersen 
pp@amusyd.dk / 25 24 07 61

Jeg underviser på svejseuddannelserne inden for MIG/MAG- ,TIG-, elektrode- og 
ilt/gas-svejsning samt §17 sikkerhedskursus.

Jeg er uddannet smed og svejsekoordinator og har derudover IWS og VT-1 & 2 
uddannelserne.

Brian Sabat 
brs@amusyd.dk / 25 24 07 65

Jeg underviser på svejseuddannelserne inden for MIG/MAG- ,TIG og elektro-
de-svejsning samt varmtarbejde.

Allan Holm 
aho@amusyd.dk / 25 24 07 63

Jeg underviser på svejseuddannelserne inden for MIG/MAG- ,TIG-, elektrode- og ilt/
gas-svejsning samt §17 sikkerhedskursus.
Jeg er uddannet smed og svejsekoordinator.
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IKV er personlig

Ønsker du at din arbejdsgiver skal have resultatet af din IKV, 
skal du selv give tilladelse til dette.”

Få bevis på det, du allerede kan

Individuel kompetencevurdering på AMU SYD

Hvad er en Individuel 
Kompetencevurdering (IKV)?

En individuel kompetencevurdering 
(IKV) er et overblik over alle dine kva-
lifikationer og kompetencer, som du 
har samlet gennem praktisk erfaring 
i dit arbejdsliv.

Det tager mellem 1-5 dage at blive 
afklaret. Afklaringen foregår ved at 
du viser os hvad du kan, og besvarer 
en række spørgsmål.

Hvad betyder det for dig?

• Du kan få bevis på de faglige 
færdigheder, du har fra dit 
arbejdsliv 

• Hvis du lever op til den målsæt-
ning, der er i AMU-uddannelsen, 
laver vi et kompetencebevis til 
dig, uden at du har deltaget i 
undervisningen 

• Du er sikker på ikke at lære det 
samme 2 gange 

• Du får en personlig uddannel-
sesplan, som kan bruges i din 
fremtidige AMU-uddannelse 

• Du kan også bruge det som 
dokumentation, hvis du ønsker 
at søge nyt job eller blive faglært.

Det er noget for dig, hvis…

• Du har arbejdet som ufaglært i 
mange år inden for et bestemt 
fagområde?

eller

• Du har en kort uddannelse inden 
for et andet fagområde, end det 
du arbejder med i dag?

Økonomi

Forløbet er gratis, og du eller din 
arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse 
under afklaringen.

Hvordan får du en IKV?

Kontakt os hos AMU SYD på 
76 37 37 37 og tilmeld dig IKV, så 
guider vi dig gennem forløbet. 



Bliv medlem af vores
FACEBOOK-GRUPPE

facebook.com/groups/svejsecenterkolding

Praktiske oplysninger

Deltagelse på AMU

Betingelserne for at deltage på 
AMU-uddannelse er forskellige i 
forhold til, hvordan din situation er 
på arbejdsmarkedet i uddannelses-
perioden.

Se hvilke betingelser, der gælder for 
dig på amusyd.dk.

Åbningstider

Mandag - torsdag .....kl. 8:00 - 15:24

Fredag........................kl. 7:30 - 14:54

Tilmelding

Tilmelding kan ske på 
amusyd.dk eller ved at ringe.

Er du ledig, skal du tilmelde dig ved 
at ringe til os.

Certifikater

Der opkræves gebyr for 
certifikater:

Certifikat .................... kr. 300,-

PED godkendelse ..... kr. 400,-

Yderligere oplysninger

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær:  
Vibeke Pedersen 
76 37 37 43 
vip@amusyd.dk

Følg os på

am
us

yd
-c

br
-0

61
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0

C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk

amusyd.dk

Praktiske oplysninger


