
Pågående pandemi tvingar 
 fram nya lösningar och tankesätt.  

Det har präglat branschen  
under 2020 och 2021.  

Svetslärarmötet är inget undantag. 
Välkommen till SLM Digital 2021!

www.svets.se/slm2021
https://www.migatronic.com/se/
https://www.kemppi.com/en-US/
https://www.voestalpine.com/welding/se
https://www.esab.se/se/se/index.cfm


Välkommen till Svetslärar mötet Digital 
28 april 2021

Svetslärarmötet är en fortbildning som varje år arrangeras av 
Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen för att stärka 
och inspirera landets svetslärare. Med nya tankar, motivation och 
kontakter får en lärare större möjligheter att uppmuntra sina 
elever så att framtidens svetsare blir ännu bättre. 

Hur lockar vi fler till braschen? Hur får vi fler kvinnor att välja en karriär inom 
svets- och fogning, det är en knäckfråga för branschen. 
Årets möte kretsar kring den frågan. Ämnen som validering, betygskriterier, APL, 
språkbarriärer, digital examinering och hur går man vidare från IWS till IWE/
IWT kommer att avhandlas under dagen.

Vi erbjuder även en föreläsning om modern svetsning i duplexa stål.

Under dagen erbjuds även diskussion/mingel i mindre zoomgrupper.  

För fjärde året i rad kommer vi att ha prisutdelning där vi utnämner årets bästa 
IW-elev, IW-skola och svetslärare. 

Det blir ingen minimässa men på startsidan www.svets.se/SLM2021 hittar ni årets 
sponsorer. Besök dem gärna.
Välkommen!

http://www.svets.se/SLM2021


Program
Innehåll

Med reservation för ändringar

Tid

10.00  Välkomna och kort presentation av dagen.  
 Åsa Malmqvist. 

10.10  Inledning av Svetslärarmötet 2021. Mathias Lundin, VD  
 Svetskommissionen och Lars Campbell, ordf.  
 Svetslärarmötet.

10.15  Validering av svetsarkompetens. Jonas Saarimäki,  
 Svetskommissionen. 

10.35  Svetsbranschen – hur gör vi den mer attraktiv för  
 kvinnor? Maria Höök, Tomal AB och Frida Johnsson  
 Rudbäck, Uddevalla vuxenutbildning. 

10.55 Läromedel och stöd för språkbarriärer för elev och  
 lärare. Elisabeth Egerblom, Svetskommissionen. 

11.15 APL-platser, från företagens perspektiv. Jörgen  
 Kihlström, Volvobuss.

11.35  Zoom-möten. Tema-gruppdiskussioner

12.20  Uppsamling och summering från grupperna.

12.30  Lunch

13.30   Svetssimulering i utbildningen. Karl Ericsson, Svenska  
 Elektrod AB.

13.50   Svetsning av duplexa stål. Johan Ingemansson, Lincoln  
 Electric.

14.10  Vägen från IWS till IWE/IWT och digital examinering.  
 Joakim Hedegård, Swerim. 

14.30  Prisutdelning. Bästa IW-lärare, IW-elev och IW-skola  
 2020.



Kursavgift
250 kr exl moms

Anmälan
Anmäl dig via www.svets.se/slm2021 senast  Bekräftelse 
med detaljinformation och faktura sänds efter sista 
anmälningsdag. Vid återbud efter återbetalas inte 
kursavgiften.

Information
Om du har fler frågor kring dagarna, kontakta Åsa 
Malmqvist, www.svets.se/asa eller 08-120 304 07.

För anmälan och information, www.svets.se/slm2021.

Sponsorer: Arrangörer:

Idag är bara 5 % av svetsarna kvinnor. En industri med kompetensbrist behöver ändra på det.
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