Interiör och design Bas
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket / Utbildningen
När du utbildar dig för att arbeta med interiör
och design bör du vara kreativ, skapande, ha
ett modeintresse, vara uppdaterad på morgondagens mode och tycka om utmaningar. Det är
ett hantverksyrke och arbetsuppgifterna kan
vara mycket varierande med spännande möte
med människor och olika tekniker. Att vara serviceinriktad och lyhörd för kunden är av stor
vikt. Efter genomförd utbildning kommer du ha
en omfattande portfolio som kan användas vid
ansökningar till arbete eller högre utbildningar.
Du kommer även kunna arbeta med egna projekt eller med inredningsuppdrag där du t.ex
kan få utforma privata bostäder, affärslokaler
samt lokaler som ska exponeras.
Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning att
arbeta med interiör och design samt en portfolio som kan användas vid arbetsansökningar
eller ansökning till högre studier.

Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.
Utbildningen
I utbildningen ingår kurser inom Design, Digitalt
skapande, Formgivning, Hantverk introduktion,
Hantverksteknik samt Utställningsdesign. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.
Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens. För elever med
tidigare erfarenhet inom området, men även
nya som intresserar sig för att arbeta med eller
studera design och hantverk.
Övrigt
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.
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Kursutbud
Innehåll
1000 poäng
Design 1
Digitalt skapande 1
Formgivning 1
Hantverk introduktion

100 poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng

Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Utställningsdesign 1

200 poäng
200 poäng
100 poäng

Länk till utbildaren
https://www.tauhantverksskola.com/interior-design-vux/

Ansökan
Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida
www.kristianstad.se/vlc
För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på
VLC, Väglednings- och lärcentrum.
Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun

Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun
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