GULLSMEDWORKSHOP
1.– 2. NOVEMBER 2019 / SETESDAL VGS.
For elever og lærere i Vg1 Design og håndverk,
VG1 TIP og 10. trinn.

Lag ditt eget
smykkesett i
sølv!

bligullsmed.no

Gullsmedskolen
Vår workshop gir deg mulighet til å teste ut faget. Dette er et tilbud
for alle elever og lærere ved Vg1 Design og håndverk eller Vg1 TIP. Er
du en spesielt interessert ungdomsskoleelev, er kurset åpent også for deg.

Lag ditt helt eget sølvsmykke-sett, bli kjent med elevene og lærerne våre, lær om gullsmedfagene og hvordan det er å være gullsmed - og få
en
opplevelse for livet.
Om det ikke passer å delta på workshop kan du som er vg 1 elev ta kontakt
med skolen for å hospitere hos oss. Dette som en del av yff-faget. Du
kan være hos oss opptil en uke store deler av skoleåret.

Prøv deg
som gullsmed!

Bli kjent
med
hybellivet,
våre elever
og lærere!

bligullsmed.no

Velkommen til workshop!
Fredag 1. november
11:30 - 12:30 Oppmøte på skolen. Velkomst, presentasjon av skolen, lunsj.
12:30 – 16:00 Verkstedarbeid på gullsmedverkstedet.

18:00 →

Middag for alle, på hybelbygget. Etter middagen har elevene
"Hybelaften" .

Lørdag 2. november
08:30
09:00
11:30
12:30

–
–

09:00 Frokost
11:30 Verkstedarbeid på gullsmedverkstedet.
12:30 Lunsj og presentasjon: Hvordan er det å jobbe som gullsmed?
15:00 Verkstedarbeid: Ferdigstilling, polering, fotografering.

15:00 →

Avslutning, hjemreise. Ved behov kan man reise søndag.

Praktisk:
Pris: 200,- for elever, inkl. opphold og mat. 500,- for lærere inkl mat.
Overnatting: Elevene sover på flatsenger på skolen. Lærere sørger for egen
overnatting - ta kontakt med oss eller www.solvgarden.no eller
www.byklehotell.no.
Mat: Vi står for måltidene i programmet. Gi beskjed om eventuelle
allergier e.l. ved påmelding.
Ta med:

•
•

Sovepose, evt. laken, håndkle og toalettsaker.
Grunnleggende tegneutstyr, om du har.

Reise: Det går buss til Valle fra både Kristiansand, Bergen/Vestlandet og
Oslo/Østlandet. Sjekk akt.no.
Påmelding og kontakt: Avdelingsleder Ewald Assmann Tlf 94506951
E-post: ewald.assmann@setesdal.vgs.no Påmeldingsfrist 28. oktober.
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Gullsmedfagene
Hvor(dan)
jobber en gullsmed?
Svært mange gullsmeder er selv
stendig næringsdrivende, og har
sine egne små verksteder der de
tar imot reparasjoner fra butikker,
eller selger eget design.
Noen får jobb i store verksteder
der de produserer smykker. Noen
gullsmeder trives best med folk, og
jobber med salg og reparasjoner i
butikker. Noen forfølger designdrømmen, gjerne hjulpet av videreutdanning. Etter gullsmedutdanningen har du også rett på
påbygning til studiekompetanse,
og kan studere videre.

Tre gullsmedfag
I Norge har vi tre forskjellige gullsmedfag: Gullsmed, filigranssølvsmed og sølvsmed.
Gullsmeder jobber i både gull og
sølv, og designer, lager og reparerer smykker.
Filigranssølvsmeder jobber oftest
med bunadssølv, eller lager andre
gjenstander med samme teknikker.
Sølvsmeden er ganske sjelden, og
lager bestikk, vaser, fat og andre
store gjenstander.

Hvordan bli gullsmed på 1-2-3
Vg1 Design og håndverk eller
1 Gå
Vg1 Teknikk og ind. prod.

3

2

Gå Vg2 Design og gullsmedhåndverk ved det landsdekkende
tilbudet i Valle.

Gå Vg3 Gullsmedfag over to år ("lærling i skole")
i Valle. Bestå svenneprøven.
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