
 

 

«Prøve-på» kurs  

Blomsterdekoratørfaget 

 

 

 

 

 

 



Vi har gleden av å tilby dere et 8 ukers «prøve-på» kurs innen 

blomsterdekoratørfaget ved Norges grønne fagskole – Vea. 

 

Kurset retter seg mot personer som ønsker en større forståelse for hva 

blomsterdekoratørfaget er. Kurset vil bidra til en større bevistgjørelse 

rundt nytt yrkesvalg. Blomsterdekoratørfaget er et gammelt kreativt 

håndverksfag, der man jobber mye praktisk med blomster og 

plantematerialer. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i 

faget slik at du får prøvd ut hva dette går ut på, før du eventuelt 

omskolerer deg og søker på utdanningen vi har for voksne.  

 

Vi har utarbeidet et kurs med følgende organisering: 

• tirsdag til torsdag i vedlagte ukeoversikt, se neste side 

• skoledagen er fra kl. 09.00 – 14.00 

• det utstedes kursbevis 

• pris for kurset NOK 14. 500,- Dette inkluderer undervisning, 

materialer, teknisk utstyr, kursbevis 

 

Gjennom kurset vil deltakerne få innblikk i ulike teknikker, 

plantematerialer og produkter som lages i blomsterdekoratørfaget. 

De som deltar på kurset, vil bli godt kjent med skolen og vil 

samtidig få et godt innblikk i skolens arbeidsformer og rutiner. Vi 

anbefaler arbeidstrening i blomsterbutikk, parallelt med 

samlingsukene på Vea. Dette er en fin måte å få en bredere 

forståelse for blomsterdekoratørfaget og yrket i sin helhet. 

 

           



Omfang, faglig innhold og disipliner   

 

   
 

 

Uke 4  Dørkrans med Eucalyptus. Bli kjent med skolen og hverandre. 
 

Uke 7  Buketter – fagets historie  
 

Uke 12  Tema påske 
 

Uke 16  Hjerteformer  
 

Uke 18  Borddekorering med hyggelig samling rund bordet  
 

Uke 20  Dekorasjoner til ulike anledninger  
 

Uke 23  Planter  
 

Uke 24  St.Hans og hårkranser  
 

 

 

Kurset gjennomføres tre dager pr uke over 8 uker, fra kl. 09.00 – 14.00 

Lunsj er mellom 11.30 – 12.10, og kan kjøpes på skolen om ønskelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse av omfang, faglig innhold og disipliner for de enkelte ukene.  

 

Uke 2 Dørkrans med Eucalyptus  

Hva er vel ikke mer vakkert når man skal ønske noen velkommen, enn en nydelig 

dørkrans laget av Eucalyptus? Vi ønsker å skape en god ramme rundt den første 

samlingen på Vea. Det vil være fokus på å bli kjent med faget, gjennom litt teori og 

gjennom deling av egne erfaringer. Deltagerne får omvisning på Vea og på den 

måten et innblikk i skolehverdagen fremover. Vi vil gå gjennom rutiner for orden, og 

arbeidsrutiner i klasserommet. Vi vil snakke om forventninger og vi vil legge til rette 

for at deltagerne blir kjent med hverandre.  

 

Dørkrans er tema, og Eucalyptus er et trendy materiale som vi ser mye brukt innen 

blomsterdekoratør faget nå. Det er vakkert og det duftet godt. Vi skal også lage 

kranser med andre materialer som greiner og ha fokus på miljøvennlige teknikker.  

 

Vi ser frem til en spennende og inspirerende velkomstsamling!  

 

 

 



Uke 4 Buketter  

Buketter er noe alle kjenner til i en eller annen form. Enten man har kjøpt en bukett til 

seg selv eller man gitt en bukett i gave. Buketter er den eldste teknikken i 

blomsterdekoratørfaget og er også den mest brukte. Vi skal snakke om historien, og 

se på bilder og vi skal bruke biblioteket til inspirasjon.  

 

Deltakerne få også et godt utvalg av blomster, de skal lære om varebehandling, 

kjenne til stell og holdbarhet. De skal lære å sette sammen ulike typer buketter. Noen 

høye, noen lave, noen runde og noe viltre, alle med forskjellig stil og utrykk.  

 

 

 



 

Uke 7 Dekorasjoner  

Nest etter buketter, er dekorasjoner det som blir mest laget i blomsterdekoratørfaget. 

Vi skal snakke om dekorasjoner og hvordan de blir brukt i mange ulike anledninger 

og at det er mange måter å lage en dekorasjon på. Vi har fokus på variasjon og 

mangfoldet i faget, kreativitet og skaperglede.  

Vi kjøper inn et godt utvalg av blomster og deltagerne vil få god innføring i teknikk og 

ulike uttrykk. Det blir mye praktisk jobbing og vi vil pynte skolen med dekorasjonene.  

 

 

 

 



Uke 12 Påske  

Nå nærmer våren seg og dagene begynner å bli lysere og vårblomstene begynner å 

komme inn i blomsterbutikkene. Påsken er en viktig sesong i blomsterbutikker og i 

denne samlingen vil vi lage ulike produkter med tema vår og påske. Påsken er ikke 

bare gul, den inneholder mange nyanser som favner vår tids trender og uttrykk. Vi 

bruker biblioteket som inspirasjon og vi ser på ulike sosiale medier som 

inspirasjonskilder.  

 

Er været fint, vil det også bli tid til å se etter vårtegn ute på Vea. Men vi skal også 

lage mye fint, som f.eks. redebuketter og vårlige dekorasjoner, der vi skal kombinere 

konstruerte greinformer inn i arbeidene.  

 

 



Uke 16 Hjerte 

Hjerteformen brukes som et symbol på kjærlighet. Hjerteformen kan vi se som små 

detaljer i et arbeid, eller som et stort hjerte i en begravelse. Hjerteform av greiner kan 

også pryde en dør eller det kan lages mindre hjerter som dekor på et bord.   

 

I denne samlingen skal vi se på hjerteform på ulike måter og hvilke teknikker vi kan 

bruke for å oppnå det utrykket vi ønsker.  

 

 

 

 



Uke 18 Bord   

I mai er det mange festdager! Og da er det ekstra hyggelig å invitere til et festpyntet 

bord!  

Vi skal ha søkelys på miljøvennlige og alternative teknikker som vi kan bruke til 

dekorering av bord. Denne uken blir det utprøvninger, kreative prosesser som til slutt 

vil ende med en hyggelig avslutning rundt vårt festpyntede bord med enkel servering.  

 

 

 

 

 



Uke 23 Planter   

I blomsterdekoratøryrket må vi også kjenne til planter. Det kan være stell og det kan 

være bruksområder som er viktige å kjenne til. Planter blir solgt i blomsterbutikker og 

de blir også brukt i grupper eller på andre kreative måter.  

I denne samlingen vil vi lære om stell og bruk av et utvalg planter. Disse plantene 

skal vi lage grupper av og vi skal kombinere snittblomster og planter sammen på nye 

og spennende måter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uke 24 Hårkrans  

Midtsommerfesten nærmer seg og da er det hyggelig å avslutte disse 8 ukene med 

en vakker hårkrans til St.Hans!  

Deltakerne lærer å lage moderne og trendy hårkranser som de selv kan pynte seg 

med.   

 

Vi plukker litt blomster ute på Vea og får oppleve skolens uteområde på en ny og 

inspirerende måte. I tillegg kjøper vi inn en del blomster og grønt som hårkransene 

kan lages av.  

 

 

 



_________________________________________________________ 

Gleder oss til å se dere på kurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 

Avdelingsleder Hildegunn Aas, Hildegunn.aas@vea-fs.no og 

Kursholder Sonja Lønnum, sonja.lonnum@vea-fs.no 
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