Innehåll
Utbildningen är indelad i fyra steg beroende på den sökandes branscherfarenhet och
gymnasiebakgrund:
Introduktion, Grund, Fördjupning och Specialisering

Introduktion

600 p

För dig som är kreativ men saknar erfarenhet och utbildning inom
blomsterbranschen. Här får du en introduktion i de vanligaste binderiarbetena och i
varuhantering. Dessutom får du en inblick i färg- och formlära och komposition för
att kunna arbeta med en harmonisk och estetisk helhet.
Grund

650 p

Förkunskaper: Steg Introduktion. Här får du grundkunskaper i de vanligaste binderi
arbetena och i varuhantering. Dessutom får du en djupare inblick i färg- och formlära
och komposition för att kunna arbeta med en harmonisk och estetisk helhet.
Fördjupning

600 p

Förkunskaper: Stegen Introduktion och Grund eller motsvarande kunskaper genom
till exempel relevant arbetslivserfarenhet. Utbildningen bygger vidare på dina
kunskaper i hantverket. Det blir många nya typer och stilarter på buketter,
dekorationer och binderier. Du får också goda grunder inom exponering och textning
och blir mer självgående. Ekonomi och försäljning ingår som viktiga kursavsnitt.
Efter utbildningen kommer du att ha god teknik och bra helhetssyn.
Specialisering

600 p

Förkunskaper: Kunskaper enligt stegen Introduktion, Grund och Fördjupning eller
Gymnasieutbildning Florist motsvarande Hantverksteknik Florist 3 inom
Blomsterbinderi. Steg Specialisering ger dig spetskompetens inom yrket. Du får
tillfälle att utveckla din personliga stil. Du blir också utbildad för att driva eget
företag. Efter utbildningen och åren med yrkespraktik ska du kunna avlägga
gesällprov.
Dina förkunskaper avgör alltså vilket steg du kan gå in på. Du kan gå ett eller flera
steg beroende på din målsättning och du är anställningsbar efter steg tre. Kreativitet
och skaparglädje är kännetecknande för de fyra stegen.
Under de fyra stegen kommer minst 12 veckor att vara praktik ute i butik. Dessutom
tas gästlärare med specialkunskaper in under några veckor.
Under ett av stegen genomför vi en längre studieresa. Vi deltar också i olika mässor
runt om i landet som utsmyckare eller som besökare.

Totalt omfattar utbildningen alltså fyra steg om vardera 600p + 650p + 600p + 600p
= 2450p. Här ingår bland annat Hantverk Florist 1 – 6a samt områden som
försäljning, varuhantering, entreprenörskap och företagsekonomi.
Växtkunskap, växtskydd, och inomhusplanteringar behandlas också, liksom kulturoch stilhistoria.
Utbildningen, som leds av några av Sveriges främsta florister, håller mycket hög
klass. Den finansieras av kommunen och är då CSN-berättigad. Det finns även
möjlighet att finansiera utbildningen privat eller via företag.
Finansiering
Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning. Utbildningsplatser säljs via avtal
med olika köpare. Diskutera utbildningen med vuxenutbildningen i din
hemkommun. Den som önskar köpa utbildningsplatser tar kontakt med skolan enligt
nedan.
Studiemedel CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad när din kommun
beviljar dig utbildningen. För ansökan av studiemedel, vänligen kontakta CSN.
Ansökan gör du via "Mina sidor" på www.CSN.se
Ansökan skickas till:
Vuxenutbildningen i din kommun
Till ansökan bifogas betyg från utbildningar, arbetsintyg samt gärna ett personligt
brev med egna motiv för att bli florist.
Ansökningsblankett komvux
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