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UDDANNELSEN TIL BUTIKSGULDSMED
TAGER 2 ÅR. UDDANNELSEN TIL ÆDELSTENSFATTER TAGER 2½ ÅR, MENS
GULDSMED, BESTIKSØLVSMED, CISELØR OG KORPUSSØLVSMED TAGER
4 ÅR.

GULD- & SØLVSMED
SMYKKER OG BRUGSKUNST I GULD OG SØLV
Som guld- og sølvsmed lærer om metallerne guld og sølv, og om hvordan du
tegner, former og laver fx smykker, kander og fade ved hjælp af forskellige
forarbejdningsprocesser.
Uddannelsen har følgende specialer:
o Butiksguldsmed - arbejder med at fremstille og reparere smykker,
samt servicere og vejlede kunderne
o Bestiksølvsmed - fremstiller knive, gafler, skeer m.m.
o Ciselør - hamrer og trykker udsmykninger efter tegninger og modeller
i fx kander, skåle, lysestager eller smykker
o Guldsmed - laver smykker i guld og sølv og andre materialer. Nogle
smykker massefremstilles, men de fleste fremstilles kun i mindre serier
eller som unikasmykker
o Korpussølvsmed - fremstiller brugs- og kunstgenstande som fx
lysestager, kander, fade og vaser
o Ædelstensfatter - beskæftiger sig med indfatning af stene

UDDANNELSEN
VARIGHED
Uddannelsen til guld- og sølvsmed med specialerne guldsmed, bestiksølvsmed, ciselør og korpussølvsmed varer 4 år, hvor du skiftevis lærer teori
på skolen og afprøver den i praksis i praktikvirksomheden. Specialet
butiksguldsmed varer 2 år og ædelstensfatter varer 2½ år.
UDDANNELSESAFTALE
Bemærk, at der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Det betyder, at du
skal have en aftale om en praktikplads for at være sikker på at blive optaget.
Herudover har skolen et antal kvotepladser, som elever uden uddannelsesaftale kan søge. Ønsker du at søge en kvoteplads, skal du kontakte skolen
snarest.
LØN
Du har ret til løn i hele perioden – også under skoleophold. Lærlingelønnen er
fastsat ved overenskomst, og dit lærested får refunderet størstedelen af din
løn under skoleopholdene fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Hvis du bliver optaget på en kvoteplads, kan du søge
om SU, hvis du er over 18 år.
EFTER UDDANNELSEN
Du kan fx videreuddanne dig til designteknolog.
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