Ansøgning om svejsepasnr./skolecertifikat
Undertegnede ansøger herved om udstedelse af svejsepasnr. i henhold til DS 322, Certificering af
svejsere.
Fornavn(e):
Efternavn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Nationalitet:
Cpr. nr:
Evt. pas nr.:

Uddannelsesforudsætninger for erhvervelse af skolecertifikat som beskrevet i DS 322 pkt.
4.4.1
Svejseren skal have almene skolekundskaber svarende til ni års skolegang efterfulgt af enten:
1. en relevant erhvervsuddannelse inden for jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår
svejsning på rutineniveau
2. mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring
3. mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning på rutineniveau. Arten af det praktiske arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring
Uddannelsesoversigt
Almene skolekundskaber svarende til ni års skolegang?
Ja

Nej

1) Gennemført relevant erhvervsuddannelse, jf. DS 322 pkt. 4.4.1
Fag/Branche
Dato for udstedelse af uddannelsesbevis: (Svendebrev):
Uddannelsessted:

2) Mindst 12 mdr. forløb i en relevant erhvervsuddannelse, jf. DS 322 pkt. 4.4.1
Igangværende erhvervsuddannelse jf. DS 322 pkt. 4.4.1
Erhvervsuddannelse/fag _______________________________________________
Skole:______________________________________________________________
Virksomhed (ved skolepraktik anføres det pågældende praktikcenter):__________________________________________________________

Periode: Uddannelseskontrakt startdato:_____________

Arbejdsgiverens underskrift: ___________________________________________________

3) Arbejdsgivererklæring
Bekræftelse/dokumentation for varigheden af relevant beskæftigelse i svejseværksted.

Virksomhed (Stempel/underskrift)

Periode
Fra

Til

I alt
år
mdr.

Fra

Til

år
mdr.

Fra

Til

år
mdr.

Undertegnede erklærer, at de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold,
og at jeg til enhver tid hæfter for deres rigtighed. Jeg er indforstået med at opnåede skolecertifikater og svejsepas omgående inddrages, hvis jeg misligholder disse i henhold til reglerne i DS 322 og
tilhørende Danske Standarder for aflæggelse af arbejdsprøver.

Sted og dato

Ansøgerens underskrift

Udfyldes af svejsekoordinator
Svejseskole:
DS licens nr.:
Det bevidnes herved, at de anførte oplysninger er givet af navn:

og at vedkommendes baggrund er tilstrækkelig i henhold til DS 322, for udstedelse af skolecertifikat, når såvel den teoretiske og praktiske prøve er bestået.

Sted og dato

Svejsekoordinator

