BERGSSKOLAN
kompetensutveckling ab
Att Bergsskolan värnar om svensk industri har nog inte undgått många. En industri som
i dagsläget står inför stora utmaningar på den globala marknaden. Det fokusområde som
därmed blivit vårt skötebarn är kompetensförsörjningsfrågan. Det är du som just nu läser
detta, och som troligen av samma anledning också brinner för att lära mer, som är vår framtid. Och framtiden ska man värna om. Är det något vi lärt oss av den konkurs som drabbat
moderstiftelsen, så är det just det. Ta aldrig framtiden för givet.
Därför har Bergsskolan i tre av vårens kurser för redan yrkesverksamma, valt att förlägga
dem till Loka Brunn. Det finns nämligen en sak till som vi identifierat som viktig i kompetensförsörjningsfrågan - er situation. Hur ska man hinna lära och utveckla sig själv eller sin
verksamhet om det inte finns någon tid för det i den jekt och stress många har runt sig och
sina arbeten?
Följ med oss och kombinera ditt lärande med en avkopplande stund i den annars hektiska
vardagen!
I samarbete med

loka brunn
ett avbrott i vardagen

Våren 2018

bergsskolans kurser våren 2018

Bearbetning ur ett materialperspektiv
(2x1 dagar)

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med smide eller valsning, både varmt och
kallt, och därtill hörande värmningsoperationer. Den är också lämpad för chefer och andra som för sitt
arbete behöver kunskaper i den här typen av bearbetning, och i hur kvalitet och egenskaper kan påverkas i dessa processer. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor det av den prestanda som kunden upplever påverkas av bearbetningen. Kursen passar därför även väl för den som tidigare har grundläggande kunskaper i materialteknik och bearbetning,
men som vill fräscha upp dem.
Lärare: Jörgen Andersson, Rektor, PhD med bred industrierfarenhet inom stålets materialfysik.
Kostnad: 8 500 kr exklusive moms. Minimum antal deltagare för genomförande: 15 st
Kursdatum: 8:e och 9:e februari (vecka 6)

Metallografi - lär dig studera stålet
(2x1 dagar)

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med metallografi, dvs mikroskopi, provberedning och tillhörande analyser. Den är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i den här typen av laborativt arbete. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor det av den processtyrning, optimering och kvalitetsuppföljning som
genomförs bygger på säkra analyser i laboratoriet.
Lärare: Jörgen Andersson, Rektor, PhD med bred industrierfarenhet inom stålets materialfysik.
Kostnad: 8 500 kr exklusive moms. Minimum antal deltagare för genomförande: 15 st
Kursdatum: 5:e och 6:e mars (vecka 10)

Grundläggande kurs i stålets värmebehandling
(2x1 dagar)

Kursen vänder sig i första hand till den som arbetar med värmebehandling eller värmande operationer i samband med formning. Den är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver
kunskaper i värmebehandling, och i hur kvalitet och egenskaper kan påverkas i processen. Kursen passar
även väl för den som tidigare har grundläggande kunskaper i materialteknik och värmebehandling, men
som vill fräscha upp dem.
Lärare: Jörgen Andersson, Rektor, PhD med bred industrierfarenhet inom stålets materialfysik.
Kostnad: 8 500 kr exklusive moms. Minimum antal deltagare för genomförande: 15 st
Kursdatum: 3:e och 4:e april (vecka 14)

Läs mer om dessa och andra kurser på
http://www.bergsskolan.se/foretag-naringsliv/utbildningar-industrin
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Det som ingår i Bergsskolans respektive kurspaket:
2 x Lunchbuffé med kaffe och efterrätt
2 x Förmiddagskaffe med smörgås och kakor
2 x Eftermiddagskaffe med bakverk, bufféservering i salongen
Trerätters middag med kaffe
1 x Övernattning i enkelrum eller dubbelrum
Frukostbuffé
Entré till Vattensalongen med unika SPA-upplevelser
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Under lång tid har Loka Brunn skänkt människor livskraft. Hit har männi- skor
vallfärdat i århundraden för att mötas, dricka brunn, njuta och koppla av.
Sedan 2007 ägs och drivs Loka Brunn av familjen Spendrup och traditionen
lever vidare. Än idag är Loka en uppskattad plats för möten, avkoppling och
rekreation. Anläggningen är modernt utrustad, men ursprunget och historien
är omsorgsfullt bevarad. Detta gör Loka Brunn till en unik plats som vi gärna
delar med oss av.
På Loka Brunn kan du sova och äta gott, konferera samt njuta av träning och
spabehandlingar. Här finns 150 hotellrum, 24 konferenslokaler och grupprum
samt en restaurang som har plats för ca 300 gäster. Vattensalongen erbjuder
unika spaupplevelser i form av bad i varma källor, bastur, behandlingsavdelning och en spareception med butik och servering.
Läs mer om behandlingar & spabokning här: http://www.lokabrunn.se

