DEKORATØR
DETAILHANDEL
Målet for uddannelsen
Dekoratøruddannelsen er rettet mod alle
brancher og butikstyper. l uddannelsen arbejdes der med visuel kommunikation, grafiske
virkemidler og dekorationsopgaver fra idé til
færdigt resultat. Kreativ sans, lyst til konkret
opgaveløsning og samarbejde med mange er
vigtige elementer i uddannelsen. Større varehuse i kæder er ofte godkendte praktiksteder
og har flere dekoratører, som planlægger
dekorationsopgaver i forbindelse med højtiderne og varehusets særlige kampagner.

med yderligere dekorationsfag, økonomi eller
butiksopbygning.

Målet for uddannelsen er, at give de unge
klare karriereveje og efteruddannelsesveje,
også internationalt, og at være kendt som
den bedste indgang til at blive selvstændig.

Fagprøven
Inden for det sidste halve år af uddannelsen
skal eleven gennemføre en afsluttende fagprøve, som afspejler uddannelsens mål. Fagprøven tager som regel udgangspunkt i en
konkret dekorationsopgave. Der er afsat en
skoleperiode på 1 uge til dokumentation og
eksamen.

Uddannelsen skole- og praktikdel blev justeret i juli 2012. Justeringer er beskrevet i nye
faktablade.
Praktikken
De centrale dele i praktikken er salget, det
visuelle og planlægningen af aktiviteter. Uddannelsens praktikdel er struktureret efter fire
områder: koncept, salg, branche og produkt
samt drift. I starten af praktikperioden udarbejder virksomheden sammen med eleven en
plan for oplæring. Der er mulighed for at rette
fokus på udvalgte områder, såfremt eleven
og virksomheden allerede har særlige karrieremuligheder in mente.
I praktikperioden er der også mulighed for
udstationering.
Skolen
Eleven skal gennemføre specialefag på 10
uger:
-

Salg og visuel varepræsentation på 7 uger
Visuel kommunikation på 3 uger.

Fagene deles i flere skoleophold. Her udbygger eleven sin viden og erfaring fra praktikken
om salget, det visuelle og planlægningen af
aktiviteter. På skolen arbejdes der også med
dekorationsteknikker og -redskaber samt udvikling af elevens personlige kompetencer.

Som noget nyt er der udviklet 9 nye valgfrie
specialefag på højeste niveau - specialistspor. Specialistspor har tæt sammenhæng til
uddannelsens struktur i øvrigt og fører frem til
fag på akademiuddannelser. Specialistspor
har en varighed på 3 uger og kan tages enten
inden for almindelig uddannelsestid eller ved
forlængelse af uddannelsen med erhvervsrettet påbygning.

Uddannelsesaftalen
Uddannelsestiden er typisk 2 år, men varierer
afhængig af, hvilken baggrund eleven har og
hvornår uddannelsesaftalen mellem eleven og
virksomheden indgås. Uddannelsestiden er fordelt mellem praktikperioden og skoleophold.
 2 år, når eleven afsluttet grundforløbet (HG)
eller har HHX. Eleven skal på skoleophold i
10+1 uger. Evt. suppleret med specialefag i 04 uger, dvs. i alt op til 15 uger.
 2 år, når eleven er student, har htx, eller hfeksamen eller anden tilsvarende uddannelse.
Efter afklaring af forudsætninger skal eleven
have op til 12 ugers grundforløbsundervisning
før eller efter indgåelse af uddannelsesaftale.
Eleven skal derefter på skoleophold i 10+1
uger. Evt. suppleret med specialefag i 0-4
uger, dvs. i alt op til 15 uger.
 4 år, når eleven starter sin uddannelse i butikken. Grundforløbet varer op til 50 uger, og uddannelsesaftalen kan blive kortere end 4 år,
hvis eleven kan gennemføre grundforløbet på
kortere tid. I de sidste 2 år skal eleven på skoleophold i 10+1 uger. Evt. suppleret med specialefag i 0-4 uger, dvs. i alt op til 15 uger.
Uddannelsen kan desuden forlænges med op til
4 uger yderligere som erhvervsrettet påbygning.

Elev og butik kan vælge at supplere uddannelsen med specialefag i op til 8 uger, f.eks.
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