
 

Kursplan för Textilt Påbyggnadsår på distans  
 

Året är en individuell påbyggnad om 1 års deltidsstudier, 50 %, på distans. Det vänder sig till 

dig som har en textil grundutbildning eller har varit yrkesverksam i textilbranschen och som 

vill fördjupa dig inom något textilt område. Du kanske vill komplettera tidigare utbildning 

eller vidareutveckla kunskaper i textilt arbete och design. Projektet ska grundas på någon 

textil teknik som du vill gå vidare med. Det kan röra sig om vävning, klädsömnad, stickning, 

tygtryck mm. 

Utbildningen ger en stabil grund för fortsatt textilt arbete och framtida yrkesverksamhet. En 

stor del av undervisningen sker i form av projekt och som stöd får du kontinuerlig 

handledning från skolan och möjlighet till kommunikation med andra deltagare samt en 

personlig mentor som är lämplig för ditt individuella projekt. 

 

FÖRKUNSKAPER 

Textil grundutbildning hos oss eller på annan skola. Du kan som alternativ ha varit verksam i 

textilbranschen.  
 

UNDERVISNING OCH BEDÖMNING 

Undervisningen läggs upp i samråd med dig. Du måste ha tillgång till egen utrustning, 

bekostar ditt eget material och kommer att arbeta hemifrån. 

Vi har ett gemensamt forum på sociala medier där du kan kommunicera både med läraren 

och de övriga deltagarna. Vi har fysiska träffar ca 1 gång per månad med obligatorisk närvaro. 

Planering och upplägg av innehåll vid dessa gör vi tillsammans vid kursstart. Under träffarna 

ska du visa upp vad du arbetar med. Läraren finns under terminerna tillgänglig via nät och 

telefon. Möjlighet att få komma till skolan och få hjälp mellan träffarna finns också. Tid för 

detta ska planeras i förväg.  

Eftersom ämnen som ekonomi och marknadsföring är väsentliga bl.a. för dig som funderar på 

att starta eget, erbjuds information om hur det är att arbeta som egen företagare. Du 

erbjuds också att delta i Textillinjens studieresor och andra arrangemang på skolan. Du får 

räkna med att själv finansiera studiebesöken. 

 

Vid kursens slut ska ditt arbete redovisas vid en gemensam utställning.  

 

 

LITTERATUR 

Litteratur och undervisningsmateriel bestäms i samråd med dig.  

 

 


