TIBRO HANT VERKSAKADEMI

tibrohantverksakademi.se

DEKORMÅLARE/
FÖRGYLLARE/
YTBEHANDLARE
400 YH-POÄNG

Det här är en unik, efterlängtad utbildning för
alla som vill lära sig att arbeta med både traditionella och nya tekniker inom dekormåleri och
förgyllning. Utbildningen innehåller också moderna ytbehandlingstekniker inom sprutlackering.
Utbildningen ger dig lika stora delar var vardera
inriktning med möjlighet till specialisering inom
ett valt område inom dekormåleri eller förgyllning.

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

KURSER
• Arbetsmiljö och säkerhet 5 p
• Entreprenörskap och företagande 10 p
• Examensarbete 25 p
• Gjutformar/gjutning A 10 p
• Formgivning och komposition 45 p
• Färglära 5 p
• Glasförgyllning 10 p
• Hantverksorientering 5 p
• LIA 1 – yrkesorientering 20 p
• LIA 2 – sprutlackering 35 p
• LIA 3 – specialisering 40 p
• Läggning av guld och andra metaller 10 p
• Marmorering 20 p
• Möbel- och kulturhistoria 10 p
• Restaurering 10 p
• Sprutmålning A 15 p
• Sprutmålning B 20 p
• Specialisering Förgyllare/Dekormålare 50p
• Traditionell ytbehandling 5p
• Ådringsmålning 30p

LÄRANDE I ARBETE (LIA)
Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper
i praktiken och knyter kontakter som leder till
jobb. Kundarbeten och externa uppdrag förekommer under hela utbildningen. Det ingår också tre
LIA-perioder på sammanlagt.

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. Uppdragen kan omfatta allt från modern
tillverkning av inredning och möbler till produktioner inom film och teater och restaurering och
kyrkor och kulturbyggnader.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Omfattning : 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser : 16
Ort : Tibro
Kontakta oss : Tibro Hantverksakademi
Telefon : 0504-125 50
E-post : tibrohantverksakademi@folkuniversitetet.se
Behörighet : För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/dekormalare
Övrigt : Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN.

