Dackeskolan

Hantverksprogrammet
Guldsmed
Har du ett öga för form
och design och bra tålamod? Då ska du välja
guldsmedsutbildningen
på Mjölby Gymnasium.

Hos oss får du lära dig hur man tillverkar smycken i
både silver och guld och du får använda din kreativitet
på ett helt nytt sätt.
Vår skola har utbildat guldsmeder sedan 1962. Vi har
ett väldigt gott rykte och våra elever har vunnit många
priser i såväl lokala hantverkstävlingar som SM.
Redan under din första termin kommer du att lära
dig grunderna med att såga, fila, använda tänger
och löda i mässing. Under din andra termin börjar du
arbeta i silver och kan smida och skapa egna smycken.

Vi lägger stor vikt vid mötet med kunder och lär
eleverna entreprenörskap.
I årskurs två och tre arbetar du i både silver och guld.
Vackra juvelsmycken som ringar och broscher, örhängen
och armband är exempel på det du får göra hos oss.
Hos oss får du 15 veckors APL (praktik) på företag
i regionen eller i din hemkommun. Efter utbildningen
finns möjlighet att söka vidare till yrkeshögskolan.

Hantverksprogrammet HV
Yrkesexamen
och grundläggande högskolebehörighet

Dackeskolan

Studie- och yrkesvägledare
Natalya Demenyuk
Tel: 0142-853 28
natalya.demenyuk@mjolby.se

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Alternativt läses Svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen, 400 p
Entreprenörskap
Hantverk - introduktion
Tradition och utveckling

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

100 p
200 p
100 p

Efter utbildningen finns möjlighet
att söka vidare till yrkeshögskola!

Gymnasiearbete, 100 p

b Inriktning, 500 p
Guldsmedsteknik
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Material och miljö

Programfördjupning, 700 p
Hantverksteknik 3
Hantverksteknik 4
Hantverksteknik 5
Hantverksteknik 6a
Svenska 2/Sva 2

200 p
200 p
100 p
200 p
200 p
200 p
100 p
100 p

Individuellt val, 200 p

Elever har
vunnit priser i
såväl lokala hantverkstävlingar som SM
och tävlar även
i VM.

