
 

 

 

KURSPLAN/KURSBESKRIVNING 

 

Distanskurs i vävformgivning 

Målet med denna kurs är att tillägna sig kunskap och färdighet i att formge vävnader. I kursen 

ingår några obligatoriska träffar då teori ges på skolan. Kursen läggs upp temavis. Uppgifterna 

varieras för att ge en bredd av kunskaper och erfarenheter. Mellan träffarna utförs självständigt 

arbete hemifrån och kommunikation sker via nätet. Varje temaperiod avslutas med en gemensam 

redovisning, där erfarenheter utbyts. 

Kursinnehåll 
Undervisning ges inom området för färglära och formgivning.  
 
Arbetssätt 
Kursen tar upp olika metoder och arbetssätt för att erbjuda en bredd inom området. 
 
Kurstider 
Halvfart, vecka 33-20 (läsåret 2020-2021) 
 
Efter avslutad kurs 
Kursen ger en bra grund för fortsatta studier eller egen verksamhet inom vävning och design.  
 
Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs 
Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar samt uppfyller närvarokravet så får du ett 
intyg vid kursavslut. 
 
Behörighetskrav 
Du bör ha grundläggande kunskaper i vävning. Du behöver ha viss datorvana och tillgång till 
internet och en digitalkamera (t ex i mobilen) för att kunna lägga upp bilder och kommunicera 
under arbetets gång.  
 
Ansökan & antagning 
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Skriv ett personligt brev där du 
berättar om dig själv och dina förkunskaper i vävning och varför du vill studera på distanskurs i 
vävformgivning.  
Vid antagning prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen. I mån av plats 
antas sedan deltagare till distanskurserna. 
I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart. 

Kostnader 
Undervisningen är avgiftsfri, men vi tar ut en serviceavgift som täcker en del av det material som 
används. 
För distanskursen Vävformgivning är kostnaden 800 kr per termin. Då ingår: 

• lunch, för- och eftermiddagsfika vid de skolförlagda träffarna 

• visst material samt kopior 

• tillgång till Office 365 

• olycksfallsförsäkring 
 
Det kan tillkomma någon kostnad för material. 



 

 
Möjlighet till stöd och anpassningar 
Hänvisning till skolans/förvaltningens policy.  


