DACKESKOLAN

Hantverksprogrammet HV
Guldsmedsteknik
Sveriges mest framgångsrika guldsmedsutbildning!
Delta i Yrkes-VM
Vi erbjuder dig en renodlad guldsmedsutbildning och har sedan många
år ett framgångsrikt guldsmedsprogram med ett mycket gott rykte.
Ordföranden för Guldsmedsmästarnas
Riksförbund har utnämnt oss till
Sveriges bästa guldsmedsutbildning! Våra elever har vid ett flertal
tillfällen deltagit i Yrkes-VM runt om
i världen.

Lär dig starta eget
Som elev hos oss kan du gå kurser
i smyckesteckning och datorstydd
formgivning av smycken. I årskurs två
får du även lära dig att starta och
driva ett eget företag. Många av våra
elever öppnar en egen guldsmedsverkstad efter avslutad utbildning.

Skapa egna smycken
Hos oss får du lära dig hur man
arbetar på en verkstad med nytillverkningar, omarbetningar, egna

www.mjolby.se/gymnasium

smyckeskollektioner och reparationer
av gamla smycken.
När du gör smycken efter egen design
är det endast din egen fantasi som
sätter gränsen.

Arbeta i mässing, silver
och guld
Den största delen av din studietid är
förlagd till skolan där du disponerar
din egen arbetsbänk.
I årskurs ett och två arbetar du med
mässing och silver och i årskurs
tre övergår du till guld. Du lär dig
tillverka vackra ringar, hängsmycken, länkar och broscher.

Bo i egen lägenhet
nära skolan
Våra elever kommer från olika platser i hela Sverige. Under din gymnasietid kan du bo i egen lägenhet
i Mjölby. Det finns ett bra utbud av
prisvärda lägenheter nära skolan.
Vi hjälper gärna till att förmedla
kontakter angående boende.

Vill du veta mer om programmet?
Kontakta Natalya Demenyuk
Studie- och yrkesvägledare
natalya.demenyuk@mjolby.se
0142-853 28

Hantverksprogrammet HV
Guldsmedsteknik
Programstrukturen gäller för elever som börjar hösten 2015 med reservation för ändringar.

Gymnasiegemensamma ämnen — 600 p
Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1
Engelska 5	
Matematik 1a	
Historia 1a:1	

100
100
100
50

Idrott o. Hälsa 1
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1	

100
50
50
50

Programgemensamma karaktärsämnen — 400 p
Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Hantverk
Hantverk – introduktion

200

Hantverkskunskap
Tradition och utveckling

100

Gymnasiearbete — 100 p
Inriktning Guldsmedsteknik — 500 p
Hantverk
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2

200
200

Hantverkskunskap
Material och miljö

100

Programfördjupning — 700 p — Exempel på valbara kurser
Hantverksteknik
Hantverksteknik 3
Hantverksteknik 4

200
200

Hantverksteknik 5
Hantverksteknik 6 a
Svenska 2			

200
100
100

Individuellt val — 200 p Exempel på valbara kurser
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 6
Matematik 2a
Samsam 1a2
Historia 1a2
Idrott o. Hälsa 2

Programkontakt
Eva Lundqvist-Häll
eva.hall@edu.mjolby.se
0142-85311

100
100
100
100
50
50
100

Dackeskolan

Franska, spanska, tyska
100
Miljö				
50
Material				
50
Materialfördjupning50
Hantverksteknik 4 specialisering
50
Hantverksteknik 5 specialisering
50
Övriga val inom programmets kurser

Skolans expedition: 0142-855 60
Adress: Burensköldsv 33, Mjölby
Postadress: Mjölby Gymnasium
595 80 Mjölby

