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Varje möbel har en historia att utforska. Hur är
den byggd, när, vilka material har använts? Som
möbelrestaurerare analyserar du skadorna för att
sedan åtgärda dem. Det kan handla om att fixa till
faner, att komplettera skadade detaljer eller att
återställa äldre ytbehandlingar.

UTBILDNINGENS MÅL
Starta en karriär som upptäcktsresande bland
gamla möbler och träslag. Allt fler vill inreda med
äldre, unika möbler. Det leder till att efterfrågan
på möbelrestaurering från både privata och offentliga kunder ökar hela tiden. De flesta möbelrestaurerare är egenföretagare och samarbetar
ofta med snickare, möbeltapetserare eller antikhandlare. Med de specialistkunskaper utbildningen ger är du även attraktiv inom yrkesområden
som snickeri och föremålsvård på museer.

LÄRANDE I ARBETE (LIA)
Utbildningen har en kortare LIA-kurs. Externa
praktikperioder ryms också inom projektarbets
kurserna. Under utbildningen får du även möjlighet att delta i externa evenemang vilket hjälper
dig att knyta kontakter inom branschen.

ARBETSMARKNAD
Allt fler vill inreda med äldre, unika möbler. Det
leder till att efterfrågan på möbelrestaurering

från både privata och offentliga kunder ökar
hela tiden. De flesta möbelrestaurerare är egenföretagare och samarbetar ofta med snickare,
möbeltapetserare eller antikhandlare. Med de
specialistkunskaper utbildningen ger är du även
attraktiv inom yrkesområden som snickeri och
föremålsvård på museer.

KURSER
• Arbetsmiljö och säkerhet 5p
• Entreprenörskap och företagande 10p
• Examensarbete 50p
• Föremålsarbete A 40p
• Föremålsarbete B 70p
• Hantverksorientering 5p
• Kompletterande restaureringstekniker 40p
• LIA – Företagande och tillverkning 20p
• Möbel och kulturhistoria 10p
• Rotting och snörflätning 15p
• Traditionella snickeritekniker 95p
• Ytbehandling 40p

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Omfattning : 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser : 8
Ort : Tibro
Kontakta oss : Tibro Hantverksakademi
Telefon : 0504-125 50
E-post : tibrohantverksakademi@folkuniversitetet.se
Behörighet : För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
Övrigt : Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN.

