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Skærpede krav  
til svejsere



Det kræver, at virksomheder skal være 
certificeret i henhold til DS/EN 1090. 

For at kunne blive certificeret skal virk
somheden også indføre et kvalitets
styringssystem, som kan spore den 
enkelte stål og aluminiumskonstruktion. 
Det er vigtigt både i forhold til stålleve
randør, tilsatsmaterialer ved svejsningen 
og dokumentation af, at de involverede 
svejsere har de nødvendige svejse
certifikater. 

Uden de nødvendige svejsecertifikater til 
medarbejderne kan virksomheden ikke 
dokumentere dine svejsekompetencer. 
Og så kan en stål eller aluminiums
konstruktion heller ikke CEmærkes. 

Med et svejsecertifikat opnår du derfor 
både nye svejsekompetencer, holder 
dine svejsekompetencer ved lige og 
 ruster dig bedst muligt til fortsat at 
 arbejde med svejsning. 

Du kan tage de forskellige svejsecer
tifikater gennem skolecertificerings
ordningen, som Dansk Metal er en af 
 parterne bag. Udstedelse af stålsvejse
pas/certifikater finder sted i henhold til 
DS 322: Certificering af svejsere og  
SBC 244: Særlige bestemmelser for  
certificering (ikrafttrædelse 20110905)

SKærpeDe KrAV TIl SVejSere
senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner  
være Ce-mærket, når de bliver leveret til brug i bYgge- og  
anlægssektoren.

sådan kommer du i gang

1    Gå ind på iu.amukurs.dk

2    Vælg ikonet Certifikater

3    Vælg ikonet Stålsvejsning

4    Vælg den svejsekategori, 
som du vil have uddannelse 
og certifikat i

5    Vælg det kursus, du ønsker. 
På den enkelte kursusside 
kan du vælge afholdelses
sted og se, hvornår næste 
kursus starter under punktet; 
udskriv katalog og kalender.



Her kan du tage dit  
svejseCertifikat

region nordjYlland 
eUC Nordvest
tech College aalborg
eUC Nord

region midtjYlland 
Mercantec
learnmark Horsens
UddannelsesCenter ringkøbing Skjern
tradium
Herningsholm erhvervsskole
aarhus tech

region sYddanmark
aMU vest
aMU Syd
Hansenberg
aMU Fyn
Syddansk erhvervsskole
eUC vest
eUC Syd
Svendborg erhvervsskole

region sjælland
eUC Sjælland
Selandia Center for erhvervsrettet 
 Uddannelse

Region HovedStaden
Campus Bornholm
teknisk erhvervsskole Center
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Hvad koster det?
Svejseundervisningen gennemføres som 
et almindeligt AMUkursus med deltager
betaling på 125 kroner pr. kursusdag. 
Herudover kommer udgiften til selve 
certifikatet: 

•   Udstedelse af stålsvejsepas inklusive 
første certifikat: 400 kroner

•   Udstedelse af efterfølgende certifikat 
samt recertificering: 300 kroner

Bemærk: Gebyret indbetales af den  
enkelte kursist direkte til skolen.
For kursister der ikke består prøven,  
vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

deltagerkrav
For at tage svejsecertifikater (DS 322: 
Certificering af svejsere) skal du have 
 almene skolekundskaber svarende til  
9 års skolegang. Du skal også opfylde  
ét af de følgende krav:

- Være faglært svejser.

- Have en relevant erhvervsuddannelse 
inden for jern- og metalindustrien eller vvs, 
hvori der indgår svejsning i hovedforløb på 
rutineniveau.

- Have en relevant arbejdsmarkedsuddan-
nelse inden for jern- og metalindustrien 
eller vvs, som vedrører bearbejdning af 
metalliske materialer samt mindst 12 
måneders relevant praktisk arbejde i et 
svejseværksted, der er dokumenteret ved 
en arbejdsgivererklæring.

- Eller have mindst 24 måneders relevant 
praktisk arbejde i et svejseværksted. Kravet 
til varighed nedsættes med en måned for 
hvert opfyldt mål i en arbejdsmarkedsud-
dannelse, som har  relevans for og omfatter 
svejsning. Dog kræves mindst 12 måne-
ders relevant  praktisk arbejde i et svejse-
værksted, som skal dokumenteres ved en 
arbejdsgivererklæring.
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Hvis kurset er påkrævet af din arbejds
giver, eller det er et krav for, at du  
fortsat er sikret beskæftigelse i virksom
heden, skal virksomheden betale  
kursusafgiften og løn under kurset.   
Til gengæld modtager virksomheden  
så VEUgodtgørelsen.

kompetenCefonde (ikuf og  
ds efteruddannelse)
Er svejsecertificeringskurser ikke afgø
rende, for at du kan passe dit nuvæ
rende job, kan du søge tilskud hos de 
kompetencefonde, som er tilknyttet 
 Industriens Overenskomst (IKUF) og 
overenskomst med DS Håndværk & 
 Industri (DS Efteruddannelse). 

Disse to kompetencefonde giver dig ret 
til to ugers efteruddannelse hvert år med 
økonomisk tilskud. Kravet er bare, at 
du selv og ikke din arbejdsgiver vælger 
kurset. Når du tager på uddannelse, kan 
du få dækket 85 procent af din løn + 
deltagergebyr og materialeomkostnin
ger via kompetencefonden og statslige 
tilskudsordninger. 

Læs om tilskud fra IKUF på ikuf.dk 
eller tilskud fra DS Efteruddannelse  
på dseu.dk

tilskudsmuligHeder
du kan søge om at få veu-godtgørelse  
til kurset. for at få veu-godtgørelse skal 
du opfylde nogle betingelser:

•   Du skal have forladt folkeskolen  
og opfylde adgangsbetingelserne  
til den uddannelse, du søger  
VEUgodtgørelse til.

•   Du skal være i arbejde som lønmod
tager eller selvstændig erhvervsdri
vende, når du søger VEUgodtgørelse.

•   Du må ikke have en uddannelse på 
højere niveau end en erhvervsuddan
nelse eller lignende, med mindre du 
ikke har brugt din uddannelse de 
 sidste fem år.

satser for veu-godtgørelse
Satsen for VEUgodtgørelse svarer til  
80 procent af den højeste dagpengesats. 
VEUgodtgørelsen er 3.204 kroner   
pr. uge (2013).

Du kan få VEUgodtgørelse til det antal 
timer, uddannelsen er normeret til.  
Dog højst 37 timer om ugen, hvis du 
 arbejder på fuldtid. Arbejder du på 
deltid, kan du kun få godtgørelse for 
det antal timer, du sædvanligvis er på 
arbejde. 

Når du tilmelder dig en uddannelse på 
efteruddannelse.dk, får du automatisk 
mulighed for at søge VEUgodtgørelse. 
Det kræver blot et NemID.

du kan læse  
mere om  

veu-godtgørelse  
på veug.dk
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Nyropsgade 38. 1780 København V. 
Telefon 3363 2000. danskmetal.dk

Yderligere information om  
skolecertificeringsordningen
•   Dansk Metals Uddannelsessekretariat,  

tlf. 33 63 22 68
•   Industriens Uddannelser,  

tlf. 33 77 91 46


