
FLORIST
HANTVERKSPROGRAMMET

Är din dröm att arbeta med blommor? Flori-
styrket är ett kreativt och omväxlande arbete, 
där du möter många olika människor  
i en inspirerande miljö.

Hos oss får du utveckla din känsla för färg och 
form. Du får lära dig att skapa med blommor 
t ex buketter, dekorationer, brudbuketter och 

vackra bordsdukningar. Under utbildningen 
får du även vara med och utföra större upp-
drag t ex scendekorationer och utsmyckning 
till olika evenemang. 

Vi lägger också stor vikt vid service, expone-
ring och entreprenörskap som du får möjlig-
het att utveckla i vår övningsbutik. 

Det ger dig en bra grund om du vill starta 
företag i framtiden. Din praktik (APL) gör du 
i blomsterbranschen, där kan du omsätta dina 
kunskaper och knyta kontakter inför framti-
den. Genom skolans internationella nätverk 

finns det möjlighet att göra din praktik (APL) 
utomlands.

Vår skola är en av landet mest välkända.  
Vi har lång erfarenhet av att utbilda landets 
kanske bästa florister och är en av endast två 
skolor i landet som får anordna gesällprov. 
Hos oss är det lätt att trivas! Alla känner 
varandra och arbetar tillsammans för en god 
lärandemiljö. 

EFTER GYMNASIET

Efter din utbildning kommer 

du ha många möjligheter inför arbetslivet. Du 
kan arbeta som florist inom blomsterbran-
schen, starta eget företag eller arbeta utom-
lands. Efter utbildning och praktik har du 
möjlighet att avlägga gesällprov, som gör dig 
mer konkurrenskraftig.

Du har alltid möjlighet att läsa kurser som ger 
dig grundläggande högskolebehörighet inom 
programmet. 

Blad&Blommor
Arbete med



Naturvetenskaplig
Samhällsvetenskaplig

?
Många av våra inrikningar går att läsa i kombination med 
full högskolebehörighet med Natur eller Sam som huvud-
spår. WWW.NBG.NU för mer info.

FLORIST
GEMENSAMMA KURSER 
ALLA UTGÅNGAR

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p
Entreprenörskap  100 p
Hantverk - introduktion 200 p
Tradition och utveckling 100 p
Gymnasiearbete 100 p 

KURSER UTGÅNG 
FLORIST

Hantverk Florist 1 200 p
Hantverk Florist 2  200 p
Hantverk Florist 3 200 p
Hantverk Florist 4  200 p 
Hantverk Florist 5 200 p
Hantverk Florist 4 (spec) 
+ 5 (spec) eller Svenska 2 100 p
Material och miljö 100 p

Individuellt val  200 p
t ex kurser i engelska och svenska som ger 
grundläggande högskolebehörighet, matematik 
2a eller yrkeskurser som spetsar din utbildning

Oberoende av vilken nivå på högskolebehörighet 
du siktar på så kan du läsa hos oss.  
Kontakta vår studievägledare:  
013-22 79 12, syvnbg@regionostergotland.se

E-post: himmelstalund@regionostergotland.se     Webb: www.nbg.nu     Telefon: 011-28 33 00

WWW.NBG.NU
Följ oss på: 

Himmelstalundsgymnasiet:
DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING   Skötsel och träning av vilda och exotiska djur
DJURSJUKVÅRD   Vård av sjuka djur på klinik
DJURVÅRD   Fördjupning inom zoohandel/hund
FLORIST   Floristik och entreprenörskap
TRÄDGÅRD   Anläggning och odling

Vretagymnasiet:
HÄSTSKÖTARE
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING MED SPECIALIDROTT
DJURSKÖTARE
LANTBRUK
MASKIN
SKOGSBRUK
MARK OCH ENTREPRENAD
YRKESFÖRARE
MASKINMEKANIKER

Naturbruksgymnasiet Östergötland har dessa studievägar


