HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST

Bli florist
O CH SK A PA MED VÄ X T ER

Det här är ett program för dig som gillar mode, färg, form och
mår bra av kreativt praktiskt skapande.
Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509
Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

FÖRSTA ÅRET

GÖR VACKRA
BUKETTER OCH
GRÖNA RUM

Redan i ettan börjar du titta på floristämnet – vi lär oss om växter och snittblommor,
deras latinska namn, egenskaper och skötsel. Du börjar planera och skapa enklare
floristiska arbeten, med fokus på form, färg
och teknik. Du får testa på olika försäljningstekniker, skriva prisskyltar och skapa
dekorationsmaterial. Kort sagt - du bockar
av alla steg i hantverksprocessen, från idé
och skiss till färdig produkt och återvinning.
Första året är du ute på APL i 2 veckor.

På Hantverksprogrammet – Florist får du
lära dig att göra blomsterarrangemang till
bröllop, mässor, begravningar, homestyling,
fotograferingar, fester och såklart för alla
romantiska stunder i vardagen.
Floristyrket är ett kreativt och socialt arbete där du skapar med händerna och alltid
har kunden i fokus. Du komponerar vackra
arrangemang som ger minnen för livet. Dina
buketter väcker känslor och du ger rum en
grönare, skönare feeling.

ANDRA ÅRET
Under år två går du djupare in i olika
arbetsmetoder inom växt- och blomsterarrangemang, Du börjar utveckla och förstå
fackspråket och prövar på olika digitala
kanaler för marknadsföring. Du får hela
tiden utvärdera och analysa ditt arbete. 5
veckors APL väntar och under året jobbar
du och dina studiekamrater med ett eget
UF-företag (Ung Företagsamhet).

Tillsammans besöker vi mässor, deltar i
workshops och bjuder in föreläsare från
branschen. I skolans blomsterverkstad
jobbar vi med miljötänk och här kommer
du att tillbringa mycket tid med att öva på
praktiska moment. Under minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du
nyttig erfarenhet och butiksvana.

TREDJE ÅRET
Sista året förtsätter du att fördjupa och
specialisera dig i olika floristkurser. Vi läser
om växtkunskap och utställningsdesign och
du skaffar ännu mer erfarenhet och knyter
kontakter när du har APL i 8 veckor. Det här
året gör du ditt gymnasiearbete.

Branschen efterfrågar fler duktiga florister.
Efter examen är du direkt anställningsbar
eller så pluggar du vidare.

GYMNASIEGEMENSAMMA

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 600 P

ÄMNEN 400 P

INRIKTNINGAR 500 P

Engelska 5, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Florist 1, 200 p

Historia 1a1, 50 p

Hantverk - introduktion, 200 p

Florist 2, 200 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Tradition och utveckling, 100 p

Material och miljö, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
700 P

FLORIST
INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P

Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som
andraspråk 1, 100 p

Skanna
och läs
mer!

