TIBRO HANTVERKSAKADEMI

tibrohantverksakademi.se

DEKORMÅLARE/
FÖRGYLLARE/
YTBEHANDLARE
400 YH-POÄNG

Det här är en unik, efterlängtad utbildning för
alla som vill lära sig allt från äldre, anrika
discipliner för restaurering och återbruk till
dagens moderna uttryck och tekniker. Det första
året är ett gemensamt läsår för alla tre yrken och
ger dig en bred bas. Inför andra läsåret väljer du
inriktning Dekormålare, Förgyllare eller
Ytbehandlare för att skaffa dig spetskompetens
inom det område som intresserar dig mest.

UTBILDNINGENS MÅL

Efter examen har du de kunskaper, färdigheter
och kompetenser som krävs för att arbeta som
Dekormålare, Förgyllare eller Ytbehandlare.

LÄRANDE I ARBETE (LIA)

Inriktningen Ytbehandlare har tre LIA-perioder
där du utvecklar dina kunskaper i praktiken och
knyter kontakter som leder till jobb. Inriktningarna Dekormålare och Förgyllare har inga reguljära
LIA-kurser men externa praktikperioder kan rymmas inom projektarbetskurserna. Under utbildningen får du även möjlighet att delta i externa
evenemang vilket hjälper dig att knyta kontakter
inom branschen.

ARBETSMARKNAD

Efterfrågan på en mer mångfacetterad kunskapspalett ökar och efter utbildningen har du fått
med dig en bred bas som möjliggör olika slags
uppdrag som egen företagare, men också som
anställd. Med kompetens inom äldre måleri-

kunskap kan du arbeta med restaurering av
exempelvis kyrkor och andra kulturbyggnader.
Men dekormåleri används också för mer moderna
ändamål, vid nyproduktion och inom teater, film
och utställningar. Dina kunskaper inom förgyllning ger dig möjlighet att jobba inom museivärlden, men också inom exempelvis antikhandel.
Sist men inte minst – ytbehandlingskunskaper har
du nytta av både i kulturhistoriska sammanhang
och inom modern tillverkning av inredning och
möbler.

KURSER

Utbildningen innehåller ett flertal obligatoriska
och valbara kurser, beroende på om du väljer
inriktningen Dekormålare, Förgyllare eller
Ytbehandlare. Läs mer om utbildningens innehåll
på tibrohantverksakademi.se.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Sista ansökningsdag : 15 april 2020
Utbildningsstart : 17 augusti 2020
Omfattning : 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser : 16
Ort : Tibro
Kontakta oss : Kundcenter Väst
Telefon : 010-516 18 11
E-post : kundcenter.vast@folkuniversitetet.se
Behörighet : För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/dekormalare
Övrigt : Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN.

