Möbeltapetserare – Historiskt hantverk
2 år (400 YH-Poäng)

Söker du efter kvalitet och hållbarhet?

Huvudmoment i utbildningen

En möbeltapetserares vardag är varierad
och kreativ. Den ställer krav på både tekniskt kunnande och öga för färg och form.
Kvalité och hållbarhet är en naturlig följd
av väl beprövade hantverkstekniker som
även ligger till grund för modernare
arbetsmetoder.

Eget företagande & entreprenörskap - 4v

Vem är du?
Du gillar att arbeta med händerna och
vill lära dig ett praktiskt hantverk.
Kreativitet och skapande ligger dig varmt
om hjärtat och du tycker det är roligt
med problemlösning. Du är ofta kritiskt
undersökande och nyfiken på att hela tiden
lära dig mera.

LIA Lärande i arbete 4 - 4v

Utbildningens innehåll
Hos oss finns kurser i både traditionellt
och modernt stoppningsarbete, beklädnadstekniker, maskinsömnad, båtkapell,
läder och rottingflätning. Du lär dig att
arbeta med både historiska möbler och
moderna designklassiker.

Examensarbete - 10v
Konst-, stil- och möbelhistoria - 4v
LIA Lärande i arbete 1 - 4v
LIA Lärande i arbete 2 - 4v
LIA Lärande i arbete 3 - 4v
Möbeltapetseringens hantverk I - 15v
Möbeltapetseringens hantverk II - 14v
Möbeltapetseringens hantverk III - 14v
Skissteknik och färglära 1,4v

Var finns jobben?
Som möbeltapetserare kan du jobba som
anställd på både mindre verkstäder och
större möbelföretag eller driva eget.
Yrket är brett och variationsrikt och kunderna är allt från privatpersoner till arkitekter och muséer.

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

Ett framtidsyrke!
Möbeltapetsering är ett yrke med framtiden för sig. Samhällets krav på hållbarhet, kvalitet och återbruk ökar hela
tiden vilket gör att även branschens
efterfrågan på utbildad kompetent
personal ökar.

Din framtida arbetsplats
Genom ett stort kontaktnät inom branschen får du som studerar på Yrkeshögskolan Höga Kusten i Kramfors
mycket goda förutsättningar att hitta en
intressant och lärorik praktikplats på
ett företag. Hos oss får du utrymme att
vara kreativ och skapa din egen framtid.
Vi ger dig även de kunskaper och
verktyg du behöver för att kunna
arbeta som anställd eller egenföretagare.

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/

“Utan de historiska hantverken kan
varken möbler eller byggnader bevaras
till framtiden”.

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). Där får du praktisera och tillämpa dina kunskaper samtidigt som du har en handledare som
tar huvudansvaret, stöttar och leder
arbetet.

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.

KONTAKT & INFORMATION
Förkunskaper

Grundläggande behörighet.
Reell kompetens prövas genom arbetsprov.
2022-01-14 CS

Anmälan

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

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

