Nationellt Yrkespaket
Floristaspirant - HVXABN, 1500 p

Floristaspirant riktar sig till dig som
• är intresserad av ett kreativt och skapande yrke
• är intresserad av färg, form, design och trender
• vill ha ett arbete med omväxlande arbetsuppgifter
• vill arbeta med människor, försäljning och service
… och självklart tycker om blommor och växter!

Floristyrket
Som florist jobbar du ofta i en blomsteraffär
och det är brist på utbildade florister. Vi får
ofta frågan om vi har några färdiga elever som
kan binda brudbuketter och göra avancerade
arrangemang. Som florist arbetar du med färg,
form och buketter utifrån kundens önskemål.
Att arbeta med människor, försäljning och
service är därför en del av yrket.

Innehållet i utbildningen
Utbildningen innehåller mycket praktiskt
skapande av kreativa blomsterarrangemang i
form av buketter och dekorationer för livets
alla tillfällen, allt från bröllop till begravning.
Vårt mål är att ge dig möjligheten att utvecklas
inom färg, form och komposition. Du lär dig
bland annat namnen på våra vanligaste
blommor och växter samt hur dessa sköts.

Dessutom ingår:
• butiksekonomi
• textning
• exponering
• miljö och dokumentation
Större delen av din skoltid ägnas åt dessa
praktiska ämnen. I utbildningen ingår även 15
veckors praktik i en blomsterbutik (APL).

Börja arbeta eller plugga vidare?
Inom två år har du en yrkesutbildning inom
floristik och du kan gå direkt ut i arbetslivet
och jobba i en blomsterbutik eller på en
handelsträdgård. Du kan även välja att
komplettera din utbildning med kärnämnen
för att få grundläggande behörighet till
högskolestudier.
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Behörighet
Floristaspirant är ett introduktionsprogram vilket innebär att du inte behöver inneha kompletta
gymnasiebetyg för att antas till utbildningen. Du ges möjlighet att läsa upp dina grundskolebetyg
samtidigt som du påbörjar en yrkesutbildning. Fråga gärna din studie- och yrkesvägledare om råd.

Programstruktur - Floristaspirant, 1500 p
Utbildningen Floristaspirant är ett nationellt yrkespaket som omfattar 1500 poäng. Efter
yrkespaketet har du möjlighet att komplettera med kurser i svenska, matematik, och
engelska för att bli kvalificerad att söka floristernas yrkesbevis.

Inriktning florist, 1100 p

Möjliga utökningar (exempel)

Florist 1 - 200 p
Florist 2 - 200 p
Florist 3 - 200 p
Florist 4 - 200 p
Florist 4, specialisering - 50 p
Florist 5 - 200 p
Florist 5, specialisering - 50 p

Engelska 5 - 100 p
Engelska 6 - 100 p
Matematik 1a - 100 p
Matematik 2a - 100 p
Svenska 1 - 100 p
eller svenska som andraspråk 1 - 100 p

Yrkeskunskap, 400 p
Entreprenörskap - 100 p
Tradition och utveckling - 100 p
Växtkunskap 1 - 100 p
Personlig försäljning 1 - 100 p

Välkommen att besöka oss
Det finns flera möjligheter att besöka våra lokaler
samt träffa våra lärare och elever. Du kan
exempelvis välja att “skugga” en elev eller att åka
hit med dina föräldrar för att prata med oss och
titta på skolan. Anmäl dig på vår hemsida!
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