Byggnadsvård - Interiör & hantverk
2 år (400 YH-Poäng)

Söker du efter kvalitet och hållbarhet?

Huvudmoment i utbildningen
Antikvarisk förundersökning - 4v

För en byggnadsvårdare är den ena dagen
sällan lik den andra. Utbildningen hos oss
ger dig en bred bas och du kan jobba
med restaureringsarbeten av historiskt
värdefulla snickerier i exempelvis
kyrkor, kulturmiljöer och andra byggnadsminnen men även specialsnickerier så
som kök, dörrar och fönster.

Eget företagande & entreprenörskap - 4v
Examensarbete - 10v
Historiska inredningssnickerier I - 10v
Historiska inredningssnickerier II - 5v
Historiska inredningssnickerier III - 2v
Historiska inredningssnickerier IIII - 9v
Konst-, stil- och möbelhistoria - 4v
Kulturmiljövårdens hantverk I - 9v
Kulturmiljövårdens hantverk II - 10v
Kulturmiljövårdens hantverk III - 5v

Vem är du?
Du gillar att arbeta med händerna och
vill lära dig grunderna inom praktisk
byggnadsvård. Kreativitet och skapande
ligger dig varmt om hjärtat och du
tycker det är roligt med problemlösning
och nyfiken på att hela tiden lära dig
mera. Du har ödmjukhet inför objekten,
ett öga för detaljer och intresse för
det historiska.

Utbildningens innehåll
Hos oss finns bland annat kurser inom
fönsterhantverk, profilhyvling för hand,
rittekniker, traditionellt måleri, företagande samt restaurering och tillverkning av äldre inredningssnickerier.
I samarbete med hantverkare, arkitekter,
antikvarier och konservatorer ger vi dig
kunskaper inom kulturmiljövårdens
hantverk, synsätt och värderingar.

LIA Lärande i arbete 1 - 4v
LIA Lärande i arbete 2 - 4v

Utbildningen är eftergymnasial,
gratis och studiemedelsberättigad.
Efter genomförd utbildning får du en
yrkeshögskoleexamen.

Var finns jobben?
En hantverkares kompetens inom kulturmiljövården är högt efterfrågad och jobben
finns hos privatpersoner, konsultföretag,
entreprenörer och kommuner men även
hos statliga organisationer som
exempelvis länsmuseer och länsstyrelser.
Skansen i Stockholm, Gunnebo Slott
utanför Mölndal, Jamtli i Östersund
och Skärgårdsstiftelsen är exempel
på sådana.

Bästa läraren är verkligheten
Utbildningen är upplagd så att du som
studerande skall få så bra förutsättningar
som möjligt i din kommande yrkesroll.
Därför sker delar av utbildningen ute på
olika företag och arbetsplatser i kursen
Lärande i arbete (LIA).
Under LIA-perioden får du praktisera
och tillämpa dina kunskaper samtidigt som
du har en handledare som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.
Din framtida arbetsplats
Genom ett stort och aktuellt kontaktnät i branschen får du som studerar
på Yrkeshögskolan Höga Kusten mycket
goda förutsättningar att hitta en intressant och lärorik praktikplats på ett
företag.

Ett framtidsyrke!
Det råder idag brist på utbildade hantverkare med kunskap om både praktiskt
hantverk och kulturmiljövårdens synsätt.
Samhällets krav på hållbarhet och kvalitet
ökar hela tiden vilket gör att branschens
efterfrågan på utbildad kompetent
personal också ökar.

Hos oss får du de
kunskaper och verktyg du behöver för
att kunna arbeta
som anställd eller
egen företagare.
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“Utan de historiska hantverken kan
varken möbler eller byggnader bevaras
till framtiden”.
Stefan Günther, Slottsarkitekt vid Gunnebo
Slott och Trädgårdar AB.

Kunskapsförsörjningen inom dessa
områden är bristfällig idag och det är
av riksintresse att det finns utbildningar
som kan bevara den här kunskapen.
Lars Sjöberg, f.d Intendent vid
Nationalmuseum.
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