Yrkesvuxutbildning mot

Florist

Termin 1
Florist/blomsterdekoratör
Termin 1 är på 22 veckor, varav tre veckors praktik. Här lär du
dig grunderna i blomsterbinderi, anpassat till det dagliga butiksarbetet. Utbildningen ger en god förberedelse för yrkeslivet,
genom att den värnar om traditionellt hantverkskunnande och
samtidigt förenar nya tekniker, arbetssätt och arbetsformer.
Under praktiken i blomsteraffär får du förståelse för de dagliga
rutinerna, t.ex. försäljning, service och orderhantering.
Du behöver inte ha några förkunskaper för att söka utbildningen.

Vad får jag lära mig
Du får lära dig det mesta som du behöver veta, för att du
skall känna dig kompetent i ditt arbete med blommor.
• Buketter och dekorationer
• Bröllops- och begravningsbinderier
• Skötsel och hantering av de i handeln vanligaste
krukväxterna och snittblommorna, samt svenska
och botaniska namn på dessa
• Emballering av snittblommor och krukväxter
• Budgetering
• Kundbemötande/försäljningsteknik och skyltning i butik

Kurser, termin 1
• Florist 1
HAVFLO01
• Florist 2
HAVFLO02
• Florist 3
HAVFLO03
• Material och miljö
HVKMAE0 (av 100)		

200 p
200 p
200 p
50 p

Totalt 650 p

Termin 2
Florist/blomsterdekoratör
Termin 2 är också på 22 veckor, varav tre veckors praktik. Här ökar och fördjupar du dina binderikunskaper.
Du lär dig flera nya stilarter. Efter termin 2 har du hela floristutbildningen och kunskaper för att gå vidare
mot ett gesällbrev om du så önskar.

Vad får jag lära mig?
Vi arbetar med de fem stilarterna:
• Dekorativ stil
• Formbinderi
• Formal - linjär stil
• Vegetativ stil
• Transparent stil.
Vi går igenom:
• Svenska och botaniska namn på snittblommor och deras
skötsel
• Försäljning och service
• Kundbemötande/försäljningsteknik, skyltning i butik
• Praktisk marknadsföring
• Färg- och formlära
• Textning
• Exponering
• Bild och Form

Kurser, termin 2
• Florist 4
HAVFLO04
• Florist 5
HAVFLO05
• Florist 6a HAVFLO06a
• Inköp 1
INKINK01
• Material och miljö
HVKMAE0 (av 100)		

200 p
200 p
100 p
100 p
50 p

			 Totalt 650 p

Munkeröds Floristutbildning

Huvudkontoret i Stenungsund

Munkeröds Floristutbildning finns
på tre orter i Sverige:
• Göteborg, (Partihallarna)
• Stockholm, i centrum av Stockholm (Årsta Partihallar)
• Stenungsund, 4 mil norr om Göteborg (boende kan erbjudas)

Förutom vuxenutbildningar erbjuder vi även gymnasiala utbildningar med riksintag för elever upp till 20 år.
• Hantverksprogrammet, inriktning florist
• Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning
Du studerar givetvis också kärnämnen.
Tag kontakt med oss för löpande information om våra vuxenutbildningar eller våra gymnasiala utbildningar.
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Mejselvägen 2 • 444 32 Stenungsund • tel 0303-690 40 • fax: 0303-691 31
Blomstergatan 2 • 411 04 Göteborg • tel 031-254500
Importörvägen 23 • 120 44 Årsta (Stockholm) • tel 08-726 92 77
www.floristutbildning.se • info@floristutbildning.se
Org.nr. 556206-7495

Intresseanmälan
Yrkesvux mot florist
Jag önskar gå Yrkesvuxutbildning mot Florist anordnad av
Munkeröds Floristutbildning.
Termin 1, 22 veckor
Termin 2, 22 veckor

www.floristutbildning.se

Sökandes namn:

.................................................................................................

Adress:

................................................................................................

Postnr/ort:

.................................................................................................

e-postadress:

................................................................................................

Personnummer:

................................................................................................

Telefon (äv mobil):

..............................................................................................

Hemkommun och län: ............................................................................................
Termin och år då
utbildningen börjar:
Jag önskar gå i
(kursort). Markera
ett alternativ

............................................................................................
Göteborg

Stenungsund

Stockholm

För att din hemkommun skall kunna ta ett beslut behöver de mer information. Du bör
därför bifoga:
• Betyg: Slutbetyg från gymnasiet och/eller andra betyg.
• Uppgift om din ställning på arbetsmarknaden (om du har arbete eller om du är arbetslös).
• Ett personligt brev som anger skäl för att gå utbildningen.
Din intresseanmälan med bifogade uppgifter enligt ovan lämnas till den kommunala
vuxenutbildningen på din hemort.
Till kommunala Vuxenutbildningen
För information om yrkesvux mot florist. Tag kontakt med oss på huvudkontoret för
Munkeröds Floristutbildning • Mejselvägen 2 • 444 32 Stenungsund.
Telefon: 0303-69040 • epost: info@floristutbildning.se • fax: 0303-69131
Välkommen med Er förfrågan om vår floristutbildning
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