KURSSAMLINGER TRINN 2

Høst
August

September

Vår
ARBEID I UTEROM

På høstens første kurs -samling skal
vi jobbe med gruppearbeid i uterom.
Temaet for samlingen vil variere fra år
til år, og arbeidene vil være tilpasset
området som samlingen skal være på.
Fokus er stilhistorie og blomstenes
karakter. I tillegg får du erfaringer med
samarbeid, - din og andres rolle innenfor en gruppe.
På denne utendørs -samlingen har vi
gjerne en visning for publikum en av
kurs-kveldene. Dette har vært en fin
anledning til å vise ulike uttrykk utendørs, på naturens premisser og med
materialer vi gjerne finner ute.

Januar

På denne kurs -samlingen skal du kartlegge den kompetansen du har opp arbeidet deg på trinn1 og i bedrift.
Du skal planlegge arbeider og beregne
innkjøp av varer til sorgsamlingen som
skal gjennomføres i februar.

SORG-ARBEID OG ETIKK
På denne kurs -samlingen skal du jobbe
praktisk med de arbeidene du planla
på samlingen i januar.
Målet for samlingen er at du utfordrer
deg selv innen ulike uttrykk, stilformer,
teknikker og tidsbruk.

Februar

PRØVEFAGPRØVE
ALTERNATIV HØST
P røvefagp røve fo r deg som skal opp til
fagprøve sen høs t / v in ter / tid lig vå r.
Her får du testet ut hva en fagprøve består av,
litt som en generalprøve. Oppgaveteksten blir
sendt til deg i god tid før prøven, slik at du
kan forberede deg godt. Du bestiller selv
varer som en del av planleggingsarbeidet.
Selve prøven varer i tre dager.
Du vil også få en grundig tilbakemelding på
din dokumentasjon av planlegging og de
praktiske arbeidene du lager.

STORE ANLEDNINGER
Stikkord for dette kurset er stilformer,
plan, materialforståelse og uttrykk i
sammenheng med blomsterarbeid for store
anledninger. På samlingen lærer dere
blant annet å sette opp vurderings -kriterier
for å bli mer bevisst på hva som kjennetegner god kvalitet på et arbeid.
Dere jobber med analyser og å tilpasse
arbeid til rom, person og anledning.

Oktober

SORG-BINDERI - INTRODUKSJON
OG PLANLEGGING

BRUD OG SMYKKER
På denne kurs -samlingen er målet at
du skal videreutvikle ferdighetene dine
i brudebinderi og blomster -smykker.
Du vil få muligheten til å prøve deg
på ulike, nye teknikker med mange
spennende materialer.
Målet for samlingen er også at dere
skal jobbe med salgslære ved at dere
skal vise dere selv og deres produkt
til et publikum

PRØVEFAGPRØVE
ALTERNATIV VÅR

April

P røvefagp røve fo r deg som skal opp til
fagprøve i løpe t av somme ren .
Her får du testet ut hva en fagprøve består av,
litt som en generalprøve. Oppgaveteksten blir
sendt til deg i god tid før prøven, slik at du
kan forberede deg godt. Du bestiller selv
varer som en del av planleggingsarbeidet.
Selve prøven varer i tre dager.
Du vil også få en grundig tilbakemelding på
din dokumentasjon av planlegging og de
praktiske arbeidene du lager.

SISTE INNSPURT
På bakgrunn av tilbakemeldingene som
du har fått fra prøvefagprøven, får du
på denne kurs -samlingen mulighet til
arbeide spesielt med det du er usikker
på, og å repetere det du trenger mer
trening på fram mot fagprøven. Dette er
en god opplading mot det målet du har
jobbet så lenge og hardt for!

Juni

« Framtiden er åpen ! »

