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Inte många yrken har en sådan närkontakt med
sitt material som bildhuggaren. Genom att forma
träet för hand till detaljrika och effektfulla deko
rationer till möbler, snickeri, inredning och konst
hantverk får du en unik känsla och förståelse för
träets egenskaper och möjligheter. Slutprodukten
kan bli en inredningsdetalj i sig själv eller utgöra
en del i en större helhet.

UTBILDNINGENS MÅL
Efter examen har du de kunskaper, färdigheter
och kompetenser som krävs för att arbeta som
egenföretagare eller som anställd inom trä
industrin. Du tillverkar bildhuggeriarbeten efter
förlaga, till exempel inom möbel- och inrednings
branschen. Du kan även rita och producera egna
produkter. Genom utbildningens fokus på entre
prenörskap har du kunskap om kundbemötande,
prisberäkning och planering av ditt framtida
företag. Utbildningen förbereder även för vidare
studier inom hantverksyrken med trä som huvud
material.

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

ARBETSMARKNAD
De flesta träbildhuggare arbetar som egenföre
tagare. Med de specialistkunskaper som utbild
ningen ger kan du kombinera företagandet med
en anställning inom till exempel möbelsnickeri
branschen. Du kan också skapa på beställning
eller göra dina egna konsthantverk.

KURSER
• Arbetsmiljö och säkerhet 5p
• Entreprenörskap och företagande 10p
• Hantverksorientering 5p
• Möbel och kulturhistoria 10p
• Ritteknik 10p
• Formgivning/Eget projekt 50p
• Ornamentsskärning A 50p
• Ornamentsskärning B 30p
• Inramningsornament/reliefskärning 40p
• Rokokoskärning 20p
• Träteknik 70p
• LIA – Företagande och tillverkning 10p
• Externa uppdrag 40p
• Examensarbete 50p

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Omfattning : 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser : 10
Ort : Tibro
Kontakta oss : Tibro Hantverksakademi
Telefon : 0504-125 50
E-post : tibrohantverksakademi@folkuniversitetet.se
Behörighet : För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/trabildhuggare
Övrigt : Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN.

