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Svejsning

www.amu-fyn.dk

Målrettede svejsekurser
Fordelen ved målrettede svejsekurser er, at medarbejderen bliver undervist
i præcis det, der er behov for. Dermed skal din virksomhed ikke undvære
medarbejderen i længere tid end højst nødvendigt.
Vi har et meget bredt udbud af kurser inden for de kendte svejsemetoder og
i næsten alle materialer.
For at se udbuddet af svejsekurser kan du klikke ind på www.amu-fyn.dk,
hvor du kan finde den relevante svejseteknik.

Skolecertifikater
På AMU-Fyns svejseafdeling kan du/dine medarbejdere vælge imellem et
stort udbud af certificeringer i henhold til DS/EN 9606/1 og DS/EN 9606/2.
HUSK:
Mulighed for opstart på
ovenstående kurser hver dag
- undtagen i ferieperioder.

Alle svejsecertifikater er
fremover digitale og
ligger tilgængelig på
www.svejsepas.dk

§17 (kursusnr. 44530)
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Deltagerne får kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundheds
risici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring,
laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i kræftbekendtgørelsen
til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Deltagerne får også teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler
og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i
tilknytning hertil.
Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræft
risikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Kurset henvender sig til
ufaglærte og faglærte.
Der er også mulighed for at tage kurset som e-learning på skolen. Kontakt
kursussekretær Mette Nielsen for yderligere information. Se under praktiske oplysninger.

National svejsekoordinator
National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som
fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke
deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien). Uddannelsen henvender sig
til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR
18 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejsekoordination.
Forløbet indeholder 9 undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål.
Der udstedes AMU-bevis efter hvert enkelt kursus. For kursister, der tidligere
har gennemført et eller flere af disse AMU-mål, kan der gives merit på pågæld
ende modul/moduler.
Hvis der skal udstedes bevis på gennemført uddannelse i national svejsekoordinator, er den anbefalede rækkefølge at starte med modul 1 og tage modulerne
fortløbende.

Uddannelsens moduler:
1.

Kvalitetsstyring af svejsearbejde
(46981 - 5 dage)

2.

Grundlæggende faglig regning og matematik for svejsekoordinatorer
(45215 + 48746 - 5 dage)

3.

Materialelære, stål
(45118 - 3 dage)

4.

Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde
(46980 - 5 dage)

5.

Materialelære, rustfri stål
(45117- 3 dage)

6.

Skæreprocesser og fugeformer
(46979 - 3 dage)

7.

Materialeforståelse, aluminium
(46483 - 3 dage)

8.

Udarbejdelse af WPS
(48350 - 3 dage)

9.

Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination
(46978 - 3 dage)

Uddannelsens formål:
Gennem uddannelsen som national svejsekoordinator får du kendskab
til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i
det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål.
Desuden får du indsigt i, hvordan en kvalitetsmanual opbygges i henhold
til kravene i DS/EN 1090 og DS/EN 3834, og kan anvende den viden i
praksis.
Du får ligeledes en svejseteknisk viden, der gør dig i stand til at vare
tage almindelige forekommende svejsekoordineringsopgaver i små og
mellemstore virksomheder, som udfører konstruktioner i stål/aluminium
i henhold til DS/EN 1090-serien.

Nye kurser
For svejsekoordinatorer:
Udarbejdelse af WPS
(48350 - 3 dage)
Audit, kvalitetssikring for stålproducerende virksomheder
(48346 - 3 dage)

For dig, der arbejder med svejsning i produktionen:
Svejser og CE-mærket bygningsstål
(48349 - 3 dage)
Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer
(48446 - 3 dage)
Vil du vide mere om indholdet og opstartsdatoer, kan du se beskrivelsen
på vores hjemmeside www.amu-fyn.dk.

Praktiske oplysninger
Tilmelding til kurser på AMU-Fyn
Når du tilmelder dig selv eller dine medarbejdere til kursus på AMU-Fyns
hjemmeside, bliver du automatisk viderestillet til portalen www.efteruddannelse.dk. Det er Undervisningsministeriets fælles indgang for alle erhvervs
uddannelser og den eneste vej, hvor du kan færdiggøre en tilmelding til et
kursus.
www.efteruddannelse.dk kan for den uøvede være lidt kringlet at finde rundt
i. Derfor har vi på AMU-Fyn en supportfunktion, som du kan benytte dig af.
Ring til vores kursussekretær, hvis du har behov for hjælp.
Mette Nielsen
Kursussekretær
mn@amu-fyn.dk
Tlf.: 63 13 51 02

VEU-godtgørelse
Deltagere, som ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en
erhvervsuddannelse, er berettiget til VEU-godtgørelse, jf. gældende lovgivning.

Kompetencefonde
I forbindelse med de fleste overenskomster er der en kompetenceudviklingsfond, der yder støtte til selvvalgt uddannelse. Tjek om din virksomhed arbejder under en overenskomst, der kan yde støtte til din efteruddannelse.

F O R N Æ R M E R E I N F O R M AT I O N K O N TA K T:

AMU-Fyn
Tlf. 66 13 66 70
eller

svejsegruppen

Kaj Kærsig
Christensen
Svejsekoordinator
Svejsefaglærer
Tlf. 30 93 73 00
kkc@amu-fyn.dk

Tine M. Hagen
Svejsekoordinator
Svejsefaglærer
Tlf. 30 59 07 15
tmh@amu-fyn.dk

Martin Mølgaard Schmidt
Uddannelseskonsulent
Tlf. 29 42 20 82
mms@amu-fyn.dk

Per Rasmussen
Svejsefaglærer
Tlf. 22 10 41 26
pr@amu-fyn.dk

Mikal Petersen
Uddannelseskonsulent
Tlf. 29 67 50 56
mp@amu-fyn.dk
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