YH Guldsmed
Guldsmed – världens roligaste yrke!

Vår utbildning till guldsmed syftar till att bevara hantverksyrket genom att
fokusera på unik och traditionell kompetens men också nya tekniker. Yrket
lämpar sig för den som är noggrann, driftig, kreativ och gillar att arbeta med
händerna. En konstnärlig visionär som gillar utmaningar och problemlösning.
Guldsmide är i grunden också ett serviceyrke, och passar den som tycker om
att arbeta kundorienterat.
OM UTBILDNINGEN
Utbildningen pågår under 3 år och leder till en yrkeshögskoleexamen.
Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet. En tredjedel av
utbildningen sker som lärande i arbete (LIA). LIA-kurserna kan genomföras
på annan ort.
Att bevara hantverksyrket är viktigt för framtiden men också för att kunna ta
hand om ovärderliga smycken. Utbildningen innehåller olika hantverkstekniker
för att kunna utföra omarbetningar och unika nya smycken med egen design
samt teoretiska kurser som gemmologi, eget företagande och
design. Dessutom ingår en inblick i avancerade tekniker såsom fattning och
gravyr. Du avslutar utbildningen med att avlägga gesällprov.
OM SKOLAN
Utbildningens lokaler finns på Ållebergsgymnasiet i Falköping, en skola med
kreativ arbetsmiljö och modernt utrustade verkstäder.

YH Guldsmed · 600 YH-poäng
KURSER
Branschkännedom

10 p

Guldsmed- och produktionsteknik 1		

70 p

Design			

20 p

Guldsmed- och produktionsteknik 2 		

70 p

Eget företagande

50 p

Guldsmed- och produktionsteknik 3 		

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
Godkänt antagningsprov
Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland samtliga
behöriga sökande.

Utbildningsstart

Augusti 2019

Utbildningens längd 3 år
Examen		 Yrkeshögskoleexamen
Ansökan senast

15 maj

Plats			

Falköping

Ansökan sker via vår hemsida www.lärcenter.nu eller www.yhantagning.se

KONTAKT		
Studie- och yrkesvägledare		
syvlarcenter@falkoping.se		
0515-88 71 00				

Utbildningsledare
Yvonne Sundén, yvonne.sunden@falkoping.se
0515-88 71 95

