YH Guldsmed
Välkommen till utbildningen

Välkommen till Lärcenter
Falköping och Yh Guldsmed
Lärcenter är en mötesplats för lärande
på olika nivåer.
Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier.
Här kan du möta dina möjligheter. På Lärcenter finns utbildning för vuxna på alla nivåer från
grundläggande vuxenutbildning och SFI till
gymnasieutbildning, yrkeshögskola, uppdragsutbildning, högskolekurser.
På Lärcenter ges du en aktiv lärmiljö. Där finns
bibliotek, specialpedagog och andra resurser
som du kan få del av.
Besök gärna vår hemsida
www.lärcenter.nu

YH Guldsmed befinner sig på
Ållebergsgymnasiet
Guldsmedsverkstan på Yrkeshögskolan är
modernt utrustad.

Följ oss på
Instagram
@guldsmedfk
p

Yrkeshögskolan (YH)

Yrkeshögskolans utbildningar bedrivs i samarbete
med arbetslivet och är eftergymnasiala. Alla utbildningar har en ledningsgrupp som innehåller representanter från arbetslivet, utbildningsanordnaren
och de studerande. Ledningsgruppens uppgift är
att kontrollera att utbildningen genomförs enligt
lag och förordning, anta sökande till utbildningen,
utfärda examensbevis samt att se till att utbildningen håller en god kvalitet.
Ledningsgruppen är en viktig resurs och har ett
stort inflytande över hur utbildningen genomförs
och utvecklas. Ledningsgruppen tar också aktivt
del i utformandet av utbildningsplan och fastställer kursplaner.
Yrkeshögskoleutbildningar bedrivs med statliga
medel. Ansökan om att få bedriva utbildning
beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Myndigheten har också i uppdrag att ha tillsyn så
att anordnaren bedriver utbildningen på det sätt
man lovat i utbildningsplanen. Utbildningarna
inom Yrkeshögskolan berättigar till CSN.

Yh-utbildningen Guldsmed
Utbildningen till guldsmed i Falköping är 600
Yh-poäng, en veckas studier ger 5 poäng. Detta
innebär att den håller på i 3 år. Utbildningen följer
den utbildningsplan som är fastställd av Yh-Myndigheten. Den beskriver hur utbildningen ska
genomföras och vilka kurser som ingår. För varje
kurs finns en kursplan som ledningsgruppen har
fastställt innehållet i.

Kurser i utbildningen
Datorstödd design
20 poäng
Design 			
20 poäng
Eget företagande
50 poäng
Fattning 		
10 poäng
Gemmologi 		
20 poäng
Gesäll- och examensarbete 90 poäng
Gravyr 			
10 poäng
Guldsmide 1 		
30 poäng
Guldsmide 2 		
30 poäng
Guldsmide 3 		
35 poäng
Guldsmide 4 		
40 poäng
Guldsmide 5 		
40 poäng
Konst- och stilhistoria 10 poäng
Lärande i arbete 1
5 poäng
Lärande i arbete 2
30 poäng
Lärande i arbete 3
60 poäng
Lärande i arbete 4
60 poäng
Presentationsteknik
40 poäng
Totalt 600 poäng, 5 poäng per vecka

Studietider

Material och verktyg

Studierna pågår under tre läsår
Information om studietider hittar du på Fronter

Material till alla övningsuppgifter tillhandahålls
av skolan och det man vill behålla betalas av den
studerande. Metallen (silver och guld) faktureras
en gång per termin. Returer tas emot i slutet av
varje termin. Priset justeras till ett genomsnittpris
per termin och sätts i efterhand.
I början av utbildningen erbjuds du att köpa en
sats med grundverktyg. Du kan även låna verktyg
under utbildningstiden.

Betyg och examen
Om du efter utbildningen har fått betyget G i
alla ämnen kan du erhålla ett examensbevis. Du
kan även begära ut ett Europass-tillägg. Om inte
betyget G uppnås i alla ämnen kan du erhålla ett
utbildningsbevis. Möjlighet att komplettera betyg
kan erbjudas så länge utbildningen pågår och examinationsrätt finns för utbildningsanordnaren.

Schema måndag-fredag
Utbildningen bedrivs veckans vardagar. En del
av tiden är lärarledd och annan tid är verkstaden
tillgänglig för eget arbete, se verkstadstider. Hur
kurserna är förlagda får du information om under
utbildningens första vecka.

Lärplattform
För kommunikation mellan utbildare och studerande samt allmän informationsspridning som rör
våra Yhutbildningar använder vi lärplattformen Fronter.
Genomgång och utbildning i hur den hanteras
kommer att genomföras första studieveckan.

Kurslitteratur
Kostnaden för kurslitteratur samt viss personlig
utrustning får den studerande själv stå för. Viss
kurslitteratur kan köpas via utbildningsanordnaren, likaså en sats med grundverktyg.

Studieavbrott och studieuppehåll
Vid eventuellt avbrott från eller uppehåll i studierna ska skriftlig anmälan göras. Det är sedan
ledningsgruppen som slutgiltigt beslutar i frågan.
Till exempel kan inte begäran om studieuppehåll
beviljas om ny start av utbildningen inte är beviljad från myndigheten.

LIA – Lärande i arbete
I utbildningen ingår fyra kurser LIA. Det innebär
att du som studerande är ute på en arbetsplats.
LIA-kurserna ska ge dig fördjupade praktiska
kunskaper. De är alltså inte en traditionell praktik
utan ett aktivt lärande under arbete på annan
plats än i skolverkstaden. LIA-plats söker den
studerande själv med stöd av kursansvarig
LIA-samordnare. Den studerande får vara beredd
på att LIA-plats inte finns till alla på studieorten.
Eventuella dubbla boendekostnader och resor till
och från LIA-platsen bekostas av den studerande.

Sjukanmälan och ledigheter
Om du skulle bli sjuk ska du genast anmäla detta
till din lärare via telefon. Närvarolista kommer att
föras eftersom CSN ibland efterfrågar närvaro/
frånvaro.
Om du skulle behöva vara ledig, en heldag eller
mer, lämnar du en ledighetsanmälan till din lärare
i god tid. Ledighet under LIA rekommenderas inte
då det är av största vikt att LIAn genomförs i sin
helhet.
Är du sjuk mer än 7 dagar ska du anmäla detta till
CSN. Dessutom ska läkarintyg uppvisas på skolan.

Närvaro
Närvaro krävs för att du ska anses vara aktivt
studerande och kunna genomföra dina studier i
planerad takt. Du måste vara på plats i verkstaden
i stort sett varje dag för att klara dina studier. Det
är viktigt att du kommunicerar med din lärare om
du måste vara frånvarande. När du inte längre
bedöms vara aktivt studerande anmäls detta till
CSN. Utbildningen går inte att läsa på distans.

Försäkring
Försäkring för personskador och saker finns
tecknad hos Kammarkollegiet via Myndigheten för
Yrkeshögskolan.

Fotosida?

Prov och examensarbete
Prov och omprov
Om du lämnar in dina övningsuppgifter sent eller inte blir klar ska en diskussion tas med din lärare. En
plan för hur du ska kunna ta igen läggs då upp. Om kursen tar slut och du inte lämnat in dina betygsunderlag kommer du att få betyget Ig tills du lämnat in underlaget. Du har möjlighet att göra om dina
övningsuppgifter två gånger för att uppnå godkänt betyg. Därefter görs en planering för hur du ska ta igen
det du missat. Utbildningen kan inte garantera att det går att göra om alla kurser då vissa kurser genomförs med inhyrd lärare. Du kan därför få vänta tills samma kurs återkommer. Vid fusk på prov stängs den
studerande av till dess utredning skett. Vid konstaterat fusk görs avbrott.

Gesällprov
Under utbildningens sista kurs görs ett gesällprov som innehåller ett egendesignat och ett
obligatoriskt smycke. Delarna i kursen kan lämnas till gesällbedömning, vilket dock är frivilligt.
Skolan bistår med handledare och kontrollant vid arbetet, som avgör om smyckena ska lämnas
till gesällbedömning av Guldsmedernas Yrkesnämnd. Betygsättning av kursens alla delar görs av
våra egna lärare. Utställning av det egendesignade smycket görs gemensamt i klassen.

Examensarbete
Examensarbetet är det egendesignade smycket som du gör till ditt gesällprov. Förutom själva
smycket ska du skriva en rapport om hur du tänkt och gjort enligt en given mall. Alla examensarbeten ska sedan gemensamt ställas ut i en utställning som arrangeras gemensamt av klassen.

Bibliotek
I Lärcenters bibliotek kan du få hjälp att bl. a söka information och beställa böcker från andra bibliotek.
Du kan också låna andra böcker. Lånekort och PIN-kod får du på Lärcenters bibliotek eller annat bibliotek
i kommunen. På Lärcenters bibliotek finns även hjälp för dig med läs- och skrivsvårigheter. Där kan du
låna bl a få kurslitteratur inläst som ljudbok/talbok.

Passerkort
Med passerkort har du tillgång till utbildningslokalerna. På ditt kort kan du också aktivera ditt utskriftskonto.

Tillgång till verkstadslokalerna på
Ållebergsgymnasiet
Måndag - Fredag 07.00-22.00
Lördag – söndag 07.00-22.00
Besöksadress:
B-huset, Luttragatan 8 (Ingång från Hollendergatan)

Lärcenter Falköping
0515-88 71 00
Besöksadress:
Nils Ericsonsgatan 5
Postadress:
Lärcenter
Nils Ericssonsgatan 5
52181 Falköping

Verkstaden
0515-88 71 17
www.lärcenter.nu
@guldsmedfkp

Kontaktuppgifter
Lärare
Jukka Murto		
Linus Oskarsson
Lisa Hjelmqvist		

0708-67 54 87		
0705-76 68 65		
0705-73 87 42		

jukka.murto@edu.falkoping.se
linus.oskarsson@falkoping.se
lisa.hjelmqvist@falkoping.se

YH-administration
Utbildningsledare
Therese Angrimer
Anna Berntsson

0515-88 71 12		
0515-88 71 78		

therese.angrimer@falkoping.se
anna.berntsson@falkoping.se

Rektor
Rickard Sandberg

0515- 88 71 24		

rickard.sandberg@falkoping.se

Övriga
Biblioteket Lärcenter 0515-88 71 14		
Bibliotekarie Yvonne Fällström 		
Specialpedagog
0515-88 71 00
Studie- och yrkesvägledare
Anna Christensson
0515-88 71 29		

yvonne.fallstrom@falkoping.se

anna.christensson@falkoping.se

Lärcenter 2022

Falköpings kommun
521 81 Falköping
0515-88 50 00
www.falkoping.se

