Guldsmed
Vår utbildning till guldsmed syftar till att bevara hantverksyrket genom att fokusera
på unik och traditionell kompetens men också nya tekniker. Inom yrket guldsmed
finns flera olika specialistkompetenser så som ädelstensinfattare, gravör och kedjemakare.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen pågår under 120 veckor och leder till en yrkeshögskoleexamen.
Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet. En tredjedel av utbildningen
sker som lärande i arbete (LIA). Att bevara hantverksyrket är viktigt för framtiden
men också att kunna ta hand om ovärderliga smycken. Utbildningen innehåller olika
hantverkstekniker för att kunna utföra reparationer, omarbetningar och unika nya
smycken med egen design samt teoretiska kurser som gemmologi, eget företagande
och design. Dessutom ingår en inblick iavancerade tekniker såsom fattning och gravyr. Inom utbildningen ges du möjlighet att avlägga gesällprov.

YRKESMÖJLIGHETER
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som guldsmed inom branschen.

STUDIEMILJÖ
Utbildningens lokaler finns på Ållebergsgymnasiet i Falköping, en skola med
kreativ arbetsmiljö och modernt utrustade verkstäder.

Guldsmed • 600 YH-poäng
KURSER
Branschkännedom

10 p

Guldsmed- och produktionsteknik 1, grundläggande nivå 70 p

Design			

20 p

Guldsmed- och produktionsteknik 2, fördjupad nivå

70 p

Eget företagande

50 p

Guldsmed- och produktionsteknik 3, avancerad nivå

70 p

Examensarbete

95 p

LIA 1								

60 p

Gemmologi		

20 p

LIA 2								

60 p

Fattning och gravyr

15 p

LIA 3								

60 p

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
Särskild förkunskaper
Kurserna hantverksteknik 1–4 och 5, 5 special och 6a på gymnasieskolans hantverksprogram med inriktning guldsmed eller motsvarande kompetens. Den motsvarande
kompetensen ska vara dokumenterad. Samtliga behöriga sökande kommer att kallas till
särskilt prov. Urval görs med det särskilda provet som underlag.
Examen		

Yrkeshögskoleexamen

Anmälan		

15 maj

Utbildningsstart

Augusti

Information 		
			

Yvonne Sundén 0515-88 71 95 · yvonne.sunden@falkoping.se
Anna Christensson 0515-88 71 29 · anna.christensson@falkoping.se

Ansökan sker via vår hemsida www.lärcenter.nu eller yhantagning.se
Ej Behörig?
Du kan få information om förberednade behörighetsgivande
kurser via studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller
på Lärcenter Falköping

