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Förutbildningens mål
Mönsterkonstruktion och Konfektionssömnad – Grundkurs är en
behörighetsgivande förutbildning för dig som vill gå utbildningen Garment
Technical Designer men saknar de särskilda behörighetskraven, Textil Design1
och Mönsterkonstruktion1.

Förutbildningens huvudsakliga upplägg och organisation
Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare
Borås yrkeshögskola kommer inte att anlita andra utbildningsanordnare.

Utbildningens upplägg
Utbildningen upplägg är praktisk och teoretisk undervisning under 5 veckor i Garment
Technical Designers lokaler med ordinarie lärare. Ubildningen bedrivs som bunden.
Utbildningen kommer att hållas i våra maskinsalar.
Vid första tillfället får varje studerande en utbildningsplan och ett schema för hela
utbildningen. Kursansvarig lärare igenom kursmålen samt vad den studerande skall
kunna efter genomgången kurs och vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Varje
studerande erbjuds ett personligt samtal med utbildningsansvarig lärare, dels för att
upptäcka särskilda behov och för att ge möjlighet att informera om personliga ting.
Utvärdering görs i slutet av kursen.
Undervisningen sker i form av lärarledda laborationer, genomgångar och övningar samt
självständigt arbete.
De studerande får 20 timmar lärarledd och handledarledd undervisning per vecka.

Utbildningens organisation
Utbildningsledaren har tillsammans med rektor det övergripande ansvaret för utbildningen
och den dagliga driften, personal- och arbetsmiljöansvar. All administration som
antagning, schemaläggning, kursregistrering, tentamina, betygsdokumentation med mera
hanteras av lärararbetslaget med utbildningsledaren som ansvarig.
Då utbildningen är specialiserad kommer personer som har specifik yrkeskompetens
inom mönsterkonstruktion och sömnad att undervisa.
Lärarna har pedagogisk skicklighet och erfarenhet från vuxenutbildning.

Undervisning på engelska
Delvis

Utbildningens omfattning
5 veckors heltidsstudier
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Utbildningens innehåll
Beskriv vad innehållet i utbildningen motsvarar för kunskaper, exempelvis vilka delar från
gymnasiala kurser som förutbildningen kommer att ge. Beskriv också hur förutbildningens
innehåll säkerställer och möjliggör för studerande att tillgodogöra sig den efterföljande
ordinarie utbildningen.

Utbildningens innehåll:
Utbildningen motsvarar gymnasieskolans Textil Design 1 samt Mönsterkonstruktion1
som är de särskilda behörighetskrav som behövs för att söka in till Garment Technical
Designer. Kursen kommer att ge de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs
för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i Garment Technical Designer.
Moment som kursen innehåller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomgång av konfektionsstorlekar och olika måttsystem
Genomgång av grundkonstruktioner
Utifrån grundmallar konstruera modeller för kjol, blus, klänning och byxor
Anpassning av mönster till olika kroppsformer
Enklare modellspecifikationer som innehåller måttlistor i Excel samt skiss
Genomgång av olika facktermer
Enklare maskinlära
Produkt och materialkunskap
Följa instruktioner och förstå arbetsprocessen från idé till färdigt plagg
Vanligt förekommande sömnadstekniker
Sömnad av modeller som konstrueras
Detaljsömnad
Tygberäkning

Betyg
Betyg ska sättas på genomförd förutbildning, som betyg ska något av uttrycken Icke
godkänt, Godkänt och Väl godkänt användas. Den som genomgått en förutbildning och
vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett
utbildningsbevis. I beviset ska utbildningens innehåll och de mål som den studerande har
uppnått anges.

Tillträde till förutbildningen
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal
vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
motsvarande utbildning, eller
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4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighet till förutbildningen
Inga särskilda behörighetskrav krävs

Urvalsgrunder och urvalsprocess
Vid fler sökande än antal platser kommer det att ske ett urval bland samtliga behöriga
sökande. Detta sker genom en särskild provdag. Provet utformas med praktiska uppgifter
så att en bedömning kan göras för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen Garment Technical Designer. Provet poängbedöms och de med högsta
resultat på det praktiska provet blir antagen som nummer ett och de andra i fallande
skala.
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