
FLORIST 
- Komvuxutbildning, fyra valbara steg, fyra terminer

Allmänt
Nordvik, Floristskolan i Höga Kusten, är den rätta vägen in
i floristyrket och blomsterbranschen.

Utbildningen har funnits sedan 1994 och har examinerat
fler än 300 florister, varav flertalet idag driver egna
blomsteraffärer.
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta kreativt,
skapande och konstnärligt i ett omväxlande arbete och i
nära kontakt med människor. Utbildningen skall ge alla
kunskaper och tekniker för att du senare skall kunna
avlägga gesällprov.

Utbildningens syfte är att tillgodose behovet av
välutbildade florister ute i butikerna som anställda eller i
form av eget företagande.
Nordvik ligger mitt i vackra Höga Kusten, en underbar plats 
att utveckla sin kreativitet eller påbörja en ny väg i 
yrkeslivet. 

Innehåll
Utbildningen är indelad i fyra steg beroende på den
sökandes branscherfarenhet och gymnasiebakgrund:

Introduktion | Grund | Fördjupning | Specialisering

Dina förkunskaper avgör alltså vilket steg du kan gå in på.
Du kan gå ett eller flera steg beroende på din målsättning
och du är anställningsbar efter steg tre. Kreativitet och
skaparglädje är kännetecknande för de fyra stegen.

Under de fyra stegen erbjuds 15veckor APL (arbetsplatsför-
lagd lärande). Dessutom tas gästlärare med
specialkunskaper in under några veckor.
Vi deltar också i olika mässor runt om i landet som
utsmyckare eller som besökare.
Totalt omfattar utbildningen alltså fyra steg om
vardera 600p + 650p + 600p + 600p = 2450p. 

 
 Frågor och Ansökan

 Tider för kursstarter får du på vår hemsida eller
 genom att kontakta mig:

 Gabriella Kjellberg
 070-6849594
 gkflorist@hotmail.com
 Utbildningsansvarig 

 Ansökan skickas till:
 Vuxenutbildningen Kramfors 
 Företagsvägen 2 87280 Kramfors

- Jag rekommenderar Floristut-
bildningen på Nordvik som är 
en bra grundutbildning med 
motiverade elever.
Vuxenutbildning är  för bran-
schen mycket viktigt med tanke 
på dess fokusering på hantver-
ket.

Niklas Jensen 
Stockholms Floristatelj’e

Här ingår bland annat Hantverk Florist 1 – 6a samt
områden som försäljning, varuhantering,
entreprenörskap och företagsekonomi. Växtkunskap, växt-
skydd, och inomhusplanteringar behandlas också, liksom 
kultur- och stilhistoria.
Utbildningen, som leds av några av Sveriges främsta
florister, håller mycket hög klass. Den finansieras av
kommunen och är då CSN-berättigad. Det finns även
möjlighet att finansiera utbildningen privat eller via företag.
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Introduktion  600 p
För dig som är kreativ men saknar erfarenhet och utbildning inom blomsterbranschen. Här får du en introduk-
tion i de vanligaste binderiarbetena och i varuhantering. Dessutom får du en inblick i färg- och formlära och 
komposition för att kunna arbeta med en harmonisk och estetisk helhet.

  HAVHAV0   Hantverk - introduktion   200 p
  HAVFLO01   Florist      1 200 p
  VÄXVÄX01   Växtkunskap     1 100 p
  INKINK01   Inköp      100 p
 

Grund   650 p
Förkunskaper: Steg Introduktion. Här får du grundkunskaper i de vanligaste binderiarbetena och i
varuhantering. Dessutom får du en djupare inblick i färg- och formlära och komposition för att kunna arbeta 
med en harmonisk och estetisk helhet.

  HAVFLO02   Florist      2 200 p
  HAVFLO03   Florist      3 200 p
  FÖSPER01   Personlig försäljning    1 100 p
  HVKMAT0   Material     50 p
  VÄXVÄX02   Växtkunskap     2 100 p

Fördjupning   600 p
Förkunskaper: Stegen Introduktion och Grund eller motsvarande kunskaper genom till exempel relevant
arbetslivserfarenhet. Utbildningen bygger vidare på dina kunskaper i hantverket. Det blir många nya typer och
stilarter på buketter, dekorationer och binderier. Du får också goda grunder inom exponering och textning och 
blir mer självgående. Ekonomi och försäljning ingår som viktiga kursavsnitt. Efter utbildningen kommer du att 
ha god teknik och bra helhetssyn.

  HAVFLO04   Florist      4 200 p
  HAVFLO04S   Florist 4 spec - brud    50 p
  HAVFLO04S   Florist 4 spec - begravning   50 p
  FÖRFÖR01   Företagsekonomi    1 100 p
  HVKTRA0   Tradition och utveckling   100 p
  FÖSPER02   Personlig försäljning    2 100 p

Specialisering  600 p
Förkunskaper: Kunskaper enligt stegen Introduktion, Grund och Fördjupning eller Gymnasieutbildning Florist
motsvarande Hantverksteknik Florist 3 inom Blomsterbinderi. Steg Specialisering ger dig spetskompetens inom 
yrket. Du får tillfälle att utveckla din personliga stil. Du blir också utbildad för att driva eget företag. Efter ut-
bildningen och åren med yrkespraktik ska du kunna avlägga gesällprov.

  HAVFLO05   Florist      5 200 p
  HAVFLO05S   Florist 5 spec - exponering   50 p
  HAVFLO05S   Florist 5 spec - brud    50 p
  HAVFLO06a   Florist 6a     100 p
  HANAFR0   Affärsutveckling och ledarskap  100 p
  FÖRENT0   Entreprenörskap och företagande  100 p
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