YH-utbildning
Nordisk spårsvetsare: 275 YH-p
Heltid. Huvudort: Vansbro
Denna YH-utbildning (Yrkeshögskoleutbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som
ger praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet.
Utbildningen bygger på ett nära samarbete
mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Urval
Utbildningen har 30 platser och är riksrekryterande. Urvalet grundar sig på poäng för
gymnasiebetyg, personligt brev, intervju
(lämplighet).

Utbildningen, leder till att du skall kunna utföra
förekommande svetsningsarbeten på järnvägsspår i Norden. 20 veckor av utbildningen
genomförs direkt ute på arbetsplats (LIA-tid).

Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar 275 YH-poäng vilket
motsvarar 55 veckors heltidsstudier. 20 av
dessa veckor är LIA ”Lärande i Arbetslivet”
d.v.s. utbildningen är förlagd till olika
arbetsplatser.

Aktuella kursstarter
Augusti 2021, 2022, 2023, 2024
Arbetsmarknad efter utbildningen
Idag råder brist på välutbildade spårsvetsare.
Du får ett ansvarsfullt och fritt jobb. Du får vara
utomhus och jobba praktiskt. Du får många
jobb att välja mellan. Du får träffa flera arbetskamrater och Du får vara med och bygga en
miljövänligare värld. Du behövs!
Inträdeskrav
Du måste ha uppnått godkändnivå på minst 1
av följande gymnasiekurser:
Industritekniska processer 1, 100p
Bygg och anläggning 1, 200p
Ellära 1, 100p
Fordonsteknik 200p
Verktygs- och materialhantering 100p
Hantverk 200p
Spårbundna fordon 200p
Entreprenörskap 100p
Kälsvets 1, 100p
Rörsvets 1, 100p
Stumsvets 1, 100p
Svets grund 100p
eller genom praktisk erfarenhet ha
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För arbete inom detta område krävs godkänd
hälsoundersökning. Se vår hemsida.

Grundutb. Banteknik
Fördjupning Banteknik
Allmänt järnvägsunderhåll
Järnvägsengelska
Kapning o slipning av räls
Miljökunskap
På- och rep.svetsning av räls o spårkors
På- och rep.svets.av spårväxlar
Examensarbete
Säkerhet
Grundl. teori i spårsvetsning
Termitsvetsning
Underhåll och revision av spårväxlar
LIA (Lärande i arbete)
(5 YH-poäng = 1 veckas studier)
Utbildningen är CSN-berättigad.
För mer information kontakta
Lärcentrum Vansbro,
Parkgatan 8, 786 31 Vansbro
Tel: 0281-754 62
e-post: erik.gyllenvag@vansbro.se
Se även:www.vjvs.se
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