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Økonomi
Det er muligt at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Der kan også 

søges om kørselsgodtgørelse. Hvis du har mere end 60 km. mellem skolen 

og dit hjem kan du søge om at få kost og logi på skolen.

Deltagerbetaling og kursustidspunkter – se www.eucnordvest.dk/kursus.

Hvis du er ledig, skal din  deltagelse aftales med jobcentret eller din A-kasse.

Udeblivelse og framelding

Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end en uge før 

uddannelsens start opkræver skolen selvstændige erhvervsdrivende og ar-

bejdsgivere en afgift, se www.eucnordvest.dk/kursuscenter / AMU-kurser og 

efteruddannelse / Betingelser ved tilmelding til AMU-kurser.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift, bl.a. hvis han 

erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden. Der 

tages forbehold for ændringer.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på www.eucnordvest.dk/kursus

Har du læse/staveproblemer?

Tilmeld dig i god tid og fortæl om dit problem. 

Vi kan bestille en IT-rygsæk til dig.

Læse/stave

problemer?

Kontakt os i god tid

Kontakt os i god tid

Kursuscentret
euc nordvestCenter for Uddannelse og Erhverv

Lerpyttervej 52
DK-7700 Thisted

Limfjordsvej 95 B
DK-7900 Nykøbing M

Tlf. +45 99 19 19 19

kursus@eucnordvest.dk
eucnordvest.dk/kursus

Svejsecenter/metal
Efteruddannelse

2019

facebook.com/kursuscentret
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Svejsekurser
- fra begynder til 
certifikat
Åbent værkstedsmodellen
Åbent Værkstedsmodellen giver en mere fleksi-
bel efteruddannelsesform. 

Når du starter på dit kursus, sammensætter vi i 
fællesskab et uddannelsesforløb, ud fra dit mål 
med kurset og på baggrund af de kvalifikationer, 
du i forvejen har.

Start- og afviklingstidspunkt af  tales individuelt, 
ud fra dit og/eller din virksomheds behov.

Åbent miljø
Lærerne i det åbne værksted fungerer som kon-
sulenter og rådgivere. Det teoretiske stof indlæ-
res dels som klasseundervisning og gruppear-

bejde og dels som selvstudium. Til at understøtte 
den teoretiske undervisning har vi interaktive 
computerprogrammer, internet og lærerbøger. 
Herudover har vi diverse edb-programmer med 
opgaver, så du selv kan træne. 

Vi tilbyder et voksent læremiljø, hvor du som 
kursist selv er med til at styre undervisningen.

Der er faste øvelsesopgaver til de forskellige 
kurser. Kurserne afsluttes med teoretisk og 
praktisk prøve, hvilke skal beståes for at få kur-
susbevis.

Certificering
Der er mulighed for at afslutte de fleste kurser 
med et certifikat i det aktuelle emne.

Alle kurser har en normeret længde, men delta-
gerne arbejder i individuel takt. Det betyder, at 
deltageren stopper på kurset, eller går videre på 
næste trin, når målene for det pågældende kur-
sus er nået.

Lærerne i det åbne værksted fungerer som kon-
sulenter og rådgivere. Det teoretiske stof indlæ-
res dels som klasseundervisning og gruppear-

Underviser Per Knudsen (tv) instruerer her kursist Erling Jensen fra KK-Metal (th).

Åbningstider på

svejseværkstedet:

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.24. 

Se kursusbeskrivelser  
på vores hjemmeside 

eucnordvest.dk/kursus
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Brandforanstaltninger v. 
gnistproducerende værktøj
Varmt arbejde 
Varighed: 1 dag AMU 45141
Deltageren kan efter kurset vurdere de mulige 
farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
tages ved udførelse af varmt arbejde, som om-
fatter udførelse af bygningsopgaver med maski-
ner og værktøj, som afgiver gnis-ter eller varme, 
som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Pris: 118,- Deltagere minimum: 8

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed, 
svejsning/termisk
§17 kursus
Varighed: 1 dag   AMU 44530
Deltagerne har kendskab til relevante arbejds-
miljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstalt-
ninger ved svejsning og termisk skæring (plas-
maskæring, laserskæring og flammeskæring), 
herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgø-
relse nr. 908 af 27. september 2005 om foran-
staltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved 
arbejde med stoffer og materialer.

Pris: 118,- Deltagere minimum:16

Lovpligtige kurser

Se dato for kurserne 
på www.eucnordvest.dk

Svejsepas og certificering
Svejsekurser afvikles som åbent værksted hvor alle svejseprocesser indgår på forskellige niveauer 
afhængig af den enkeltes personlige erfaring og kvalifikationer.

Inden kursets start 
Der vil blive foretaget en individuel visitation og evt. en praktisk prøve, så indplaceringen i et forløb 
bliver så korrekt som muligt. 

Efter endt kursusforløb 
Der kan erhverves et svejsepas/certifikat, som er personligt med en gyldighed på 3 år efter udste-
delsens dato. Certifikatet skal dog underskrives hvert halve år af arbejdsgiver.

Certificering 
Certificeringen udføres som teoretisk og praktisk prøvning i henhold til DS/EN/ISO9606-1, hvilket 
sikrer at svejseren har et højt fagligt kvalitetsniveau.

Certificering med 3. parts godkendelse. 
Certificeringen kan udføres med 3. parts godkendelse i henhold til arbejdsministeriets bekendt-
gørelse NR 743 (lovgivning om trykbærende anlæg), PED/TPED godkendelsen foretages af Nordisk 
Svejsekontrol.

Værkstedscertificering/procedureprøvning kan efter særlig aftale med Nordisk Svejsekontrol 
foregå på kurserne og afvikles i svejsecentret.

Certificeringen kan udføres med 3. parts godkendelse (PED) i henhold til arbejdsministeriets be-
kendtgørelse NR 743 (lovgivning om trykbærende anlæg).

Indenfor hver svejsecertifikat-type udføres én obligatorisk prøve samt en yderligere prøve,  
der vælges ved lodtrækning.

Kursusstart  
hver mandag
Første dag aftales dit  
individuelle forløb.

Certifikatet er gyldigt i 3 år hvis 
det opdateres hver 6. måned.

Certifikater
Der opkræves følgende:

Svejsepas  ............... kr. 400,- incl. 1. certifikat

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

PED-godkendelse  .. kr. 400,-
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Aluminiumssvejsning

TIG-svejsning, aluminium 
tynd plade, kantsømme
 10 dage
 46513

TIG-svejsning, aluminium 
svær plade, kantsømme
 10 dage
 46514

TIG-svejsning aluminium tynd 
plade, stumpsømme
 10 dage
 46515

TIG-svejsning
 
 5 dage
 44451

TIG-svejsning, aluminium 
svær plade, stumpsømme
 10 dage
 46516

TIG-svejsning af tyndere  
plade, aluminium 
 10 dage
 44462

TIG-svejsning af svær plade, 
aluminium 
 10 dage
 44463

Gassvejsning

Gassvejsning af stumpsømme 
rør proces 311
 5 dage
 44725

Gassvejsning af stumpsømme 
- rør P 311, EN 287-1
 10 dage
 44726

Gassvejsning, kantsømme
plade/rør, alle positioner
 5 dage
 47463

Gassvejsning  
proces 311 
 5 dage
 44724

MAG-svejsning

TIG-svejsning

Lysbuesvejsning
MAG-reparationssvejsning
proces 135
 10 dage
 44695

TIG-svejsning kantsømme
ulegeret plade/rør
 5 dage
 40104

TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret plade
 5 dage
 40105

TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret rør pos PA-PC
 5 dage
 40106

TIG-svejsning stumpsømme
tynd rustfri rør pos PA-PC
 4 dage
 40111

TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri plade
 5 dage
 40110

TIG-svejsning stumpsømme
tynd rustfri plade
 5 dage
 40109

TIG-svejsning af svær plade
aluminium
 10 dage
 44463

TIG-svejsning kantsømme 
rustfri plade/rør
 5 dage
 40108

TIG-svejsning af tyndere 
plade, aluminium
 10 dage
 44462

TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret rør alle pos
 10 dage
 40107

TIG-svejsning stumpsømme
rustfri rør alle pos
 6 dage
 40112

TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri rør pos PA-PC
 5 dage
 40113

TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri rør alle pos
 5 dage
 40114

Lysbuesvejsning 
Adgangskursus
 5 dage
 44154

Lysbuesvejsning kantsømme
plade/plade
 10 dage
 40086

Lysbuesvejsning kantsømme
plade/rør
 10 dage
 40087

Lysbuesvejsning stump-
sømme plade pos PA-PF
 10 dage
 40088

Lysbuesvejsning stump- 
sømme plade alle pos
 10 dage
 40089

Lysbuesvejsning stump- 
sømme rør pos PA-PC
 10 dage
 40090

Lysbuesvejsning stump- 
sømme rør alle pos
 10 dage
 40091

MAG-svejsning af tyndplade
proces 135
 5 dage
 44694

MIG-svejsning aluminium 
proces 131 kantsømme
 10 dage
 44717

MIG-svejsning aluminium 
proces 131
 5 dage
 44719

MAG-svejsning  
Adgangskursus proces 135
 5 dage
 44676

TIG-svejsning
Adgangskursus
 5 dage
 44451

Lysbuesvejsning 
Reparationssvejsning
 15 dage
 44161

MAG-svejsning kantsømme
plade proces 136
 5 dage
 40098

MAG-svejsning kantsømme
rør proces 136
 10 dage
 40099

MAG-svejsning stumpsømme
plade pos PA-PF proces 136
 5 dage
 40100

MAG-svejsning stumpsømme
plade alle pos proces 136
 5 dage
 40101

MAG-svejsning stumpsømme
rør pos PA-PC proces 136
 5 dage
 40102

MAG-svejsning stumpsømme
rør alle pos proces 136
 5 dage
 40103

MAG-svejsning kantsømme 
plade/plade proces 135
 5 dage
 40092

MAG-svejsning kantsømme 
plade/rør proces 135
 10 dage
 40093

MAG-svejsning stumpsømme
plade pos PA-PF proces 135
 5 dage
 40094

MAG-svejsning stumpsømme
plade alle pos proces 135
 5 dage
 40095

MAG-svejsning stumpsømme
rør pos PA-PC proces 135
 5 dage
 40096

MAG-svejsning stumpsømme
rør alle pos proces 135
 5 dage
 40097
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Brandforanstaltninger v. 
gnistproducerende værktøj
Varmt arbejde 
Varighed: 1 dag AMU 45141
Deltageren kan efter kurset vurdere de mulige 
farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
tages ved udførelse af varmt arbejde, som om-
fatter udførelse af bygningsopgaver med maski-
ner og værktøj, som afgiver gnis-ter eller varme, 
som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Pris: 118,- Deltagere minimum: 8

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed, 
svejsning/termisk
§17 kursus
Varighed: 1 dag   AMU 44530
Deltagerne har kendskab til relevante arbejds-
miljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstalt-
ninger ved svejsning og termisk skæring (plas-
maskæring, laserskæring og flammeskæring), 
herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgø-
relse nr. 908 af 27. september 2005 om foran-
staltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved 
arbejde med stoffer og materialer.

Pris: 118,- Deltagere minimum:16

Lovpligtige kurser

Se dato for kurserne 
på www.eucnordvest.dk

Svejsepas og certificering
Svejsekurser afvikles som åbent værksted hvor alle svejseprocesser indgår på forskellige niveauer 
afhængig af den enkeltes personlige erfaring og kvalifikationer.

Inden kursets start 
Der vil blive foretaget en individuel visitation og evt. en praktisk prøve, så indplaceringen i et forløb 
bliver så korrekt som muligt. 

Efter endt kursusforløb 
Der kan erhverves et svejsepas/certifikat, som er personligt med en gyldighed på 3 år efter udste-
delsens dato. Certifikatet skal dog underskrives hvert halve år af arbejdsgiver.

Certificering 
Certificeringen udføres som teoretisk og praktisk prøvning i henhold til DS/EN/ISO9606-1, hvilket 
sikrer at svejseren har et højt fagligt kvalitetsniveau.

Certificering med 3. parts godkendelse. 
Certificeringen kan udføres med 3. parts godkendelse i henhold til arbejdsministeriets bekendt-
gørelse NR 743 (lovgivning om trykbærende anlæg), PED/TPED godkendelsen foretages af Nordisk 
Svejsekontrol.

Værkstedscertificering/procedureprøvning kan efter særlig aftale med Nordisk Svejsekontrol 
foregå på kurserne og afvikles i svejsecentret.

Certificeringen kan udføres med 3. parts godkendelse (PED) i henhold til arbejdsministeriets be-
kendtgørelse NR 743 (lovgivning om trykbærende anlæg).

Indenfor hver svejsecertifikat-type udføres én obligatorisk prøve samt en yderligere prøve,  
der vælges ved lodtrækning.

Kursusstart  
hver mandag
Første dag aftales dit  
individuelle forløb.

Certifikatet er gyldigt i 3 år hvis 
det opdateres hver 6. måned.

Certifikater
Der opkræves følgende:

Svejsepas  ............... kr. 400,- incl. 1. certifikat

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

PED-godkendelse  .. kr. 400,-
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Svejsecenter/metal
Efteruddannelse

2018

facebook.com/kursuscentret




