
Huvudmoment i utbildningen

Design- och produktutveckling - 4v

Projektarbete - 4v

CNC-kurs i datastyrd tillverkning 
och produktion - 2v

Examensarbete – 18v

LIA – Lärande i arbete - 4v

Affärsutveckling, entreprenörskap och 
marknadsföring - 4v

Avancerad konstruktion och 
arbetsplanering - 4v

Möbelsnickeri ur ett hantverksperspektiv

Specialiserad möbelsnickare - Gesäll 
1 år (200 YH-Poäng)

Utbildningen är eftergymnasial, gratis 
och studiemedelsberättigad.  
Efter genomförd utbildning får du en 
yrkeshögskoleexamen och vid godkänt 
gesällprov tilldelas du ett gesällbrev.

Utbildningen för dig som vill ha ett gesäll- 
brev, ett kvalitetsbevis på att du har ett 
djupt yrkeskunnande och uppfyller 
branschens krav.

Utbildningens innehåll 
Utbildningen innehåller kurser i affärs- 
utveckling, design, produktutveckling, 
konstruktion och arbetsplanering, CNC 
och avslutas med ett examensarbete 
inriktat mot gesäll. En specialiserad möbel- 
snickare är en viktig traditionsbärare 
inom trähantverk och vår tillgång till 
historiska originalmöbler i undervisningen, 
är unikt och värdefullt i undervisningssyfte.

Vem är du? 
Du gillar att arbeta med händerna och 
vill fördjupa dina tidigare trähantverks- 
kunskaper. Kreativitet, problemlösning 
och skapande ligger dig varmt om hjärtat 
liksom hållbara material och 
traditionellt hantverk.



Ett framtidsyrke! 
Det råder idag brist på utbildade hant- 
verkare inom möbelsnickeri. Samhällets 
krav på hållbarhet och kvalitet ökar hela 
tiden vilket gör att branschens efter- 
frågan på utbildad kompetent personal 
också ökar.

Var finns jobben? 
Efterfrågan på en möbelsnickares kom- 
petens är hög och jobben finns hos entre- 
prenörer och mindre specialsnickerier 
men även hos större snickeriföretag och 
möbelindustrier. Exempel på yrkesroller 
är möbel/inredningssnickare, produkt- 
utvecklare, konsult/sakkunnig inom 
snickeri och möbeltillverkning.

Genom ett stort kontaktnät inom bran- 
schen får du som studerar på Yrkes-
högskolan Höga Kusten mycket goda 
förutsättningar att hitta en intressant 
och lärorik praktikplats. Hos oss får du 
utrymme att vara kreativ och skapa din 
egen framtid.  Vi ger dig de kunskaper  
du behöver för att kunna arbeta som 
anställd eller egenföretagare.

Examensarbete/Gesällprov 
Utbildningen avslutas med ett examens- 
arbete/Gesällprov på hög professionell 
nivå som ska sammanfatta alla delarna 
i utbildningen. Gesällbrevet är det grund- 
läggande kompetensbeviset inom hant- 
verksyrket och den som fått sitt Gesäll- 
brev har genomgått en hantverks- 
utbildning och har gjort ett godkänt 
gesällprov under eller efter sin utbildning 
enligt de krav som yrkets bransch- 
organisation beslutat om i samarbete 
med Sveriges Hantverksråd. Det är alltså 
branschen själv som ställer kraven för 
Gesällbrevet och ansvarar för provet. 

Förkunskaper 
Minst 2-årig eftergymnasial utbildning med inrikt- 
ning mot möbelsnickeri eller motsvarande.

KONTAKT & INFORMATION

Information om utbildningen 
Anja Westerlund 
Tfn: 0612-80 830 
E-post anja.westerlund@kramfors.se

Anmälan
Välkommen med din anmälan. Du gör den 
på www.yhk.se

Anmälan 

Sista ansökningsdag
15 maj 2022

Kursstart 
V36 2022

Besök oss på - 
www.facebook.com/traakademien 
www.instagram.com/traakademien 
www.yhk.se
www.facebook.com/YHKonline/ 

“Många möbelsnickare är idag i pen-
sionsåldern det är därför av stor vikt 
att nya specialiserade möbelsnickare 
med inriktning mot gesällprov utbildas 
och att vi håller utbildningskraven höga, 
i annat fall kommer denna värdefulla 
kompetens att försvinna i Sverige.” 
 
Anders Wickman, Kvalitetsdiplomerad 
Snickarmästare och Gesällgranskare.
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Matilda Storvik, examensmöbel 2018


