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Frisør, blomster, 
interiør og  
eksponerings- 
design 
Er du kreativ og liker å jobbe med hendene? 
Liker du å designe, innrede og jobbe praktisk, 
- og utvikle ideene dine til ferdige produkter? 
Kunne du tenke deg å jobbe i ungdomsbedrift? 
Da kan Frisør, blomster, interiør- og 
eksponeringsdesign være noe for deg.
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Vg1 Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringsdesign  

På Frisør, blomster, interiør og 
eksponerings design arbeider du med 
form, farge, materialer og funksjon. Du får 
spennende kunnskap og god erfaring med 
designprosessen fra idé til ferdig produkt.

Om programfagene: 
PRODUKTUTVIKLING OG 
PRODUKSJON
I dette faget arbeider du med å utforske 
og eksperimentere med yrkesrettede 
teknikker og materialer. Du lærer om 
trender, mote og stilhistorie og å analysere 
oppdrag og gjøre valg som dekker 
kundens ønsker og behov. 

Du får bruke visuelle og digitale verktøy i 
utvikling, dokumentasjon og presentasjon 
av arbeidene dine.

KOMMUNIKASJON, KUNDE OG 
ARBEIDSLIV
I dette faget lærer du å eksponere og 
utvikle produkter og tjenester for å dekke  
kundens ønsker og behov. Du utvikler 
selvstendighet, samarbeidsevner,  
gode arbeidsrutiner og praktiske 
arbeidsprosesser.  

YRKESFAGLIG FORDYPNING 
I Yrkesfaglig fordypning får du prøvd 
fagene dine ute i arbeidslivet.

Du som søker Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign bør: 

•  være kreativ og løsningsorientert 
• ha estetisk sans 
• kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre
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Vg2 Blomsterdekoratør 

Som blomsterdekoratør får du kunnskap 
innen farge, form og stilhistorie, og du 
arbeider kreativt og praktisk med levende 
materialer.

Om programfagene: 
PRODUKTUTVIKLING OG 
PRODUKSJON
I dette faget bruker du kunnskap om 
stiler, trender og mote for å planlegge og 
gjennomføre egne blomsterarbeider. Du 
utforsker og eksperimenterer, analyserer, 
velger og bruker ulike teknikker og 

botaniske materialer for å dekke kundens 
ønsker og behov. Du får også kunnskap 
om økonomi, plantelære, bærekraft og 
bruk av IKT. 

KOMMUNIKASJON OG 
BRANSJEKUNNSKAP
I dette faget lære du å presentere 
produktene dine på en visuell, estetisk 
og etisk måte. Du lærer å kalkulere og 
beregne materialbehovet, og du bruker 
flere kommunikasjonsformer for å gi faglig 
veiledning og finne kundens ønsker og 
behov.  

YRKESFAGLIG FORDYPNING 
Yrkesfaglig fordypning gjennomføres både 
på skolen og som praksis i bedrift. 

Etter Vg2 gjenstår to år som lærling ute i 
bedrift før du går opp til fagprøven og får 
fagbrev som blomsterdekoratør. Du har 
også mulighet til å ta ett år påbygging for  
å få generell studiekompetanse. 

Du som søker  
Blomsterdekoratør bør: 

•  ha interesse for blomster

• ha god estetisk sans 

• like å jobbe med mennesker
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Les mer om 
studieprogrammet 
på vår hjemmeside: 

lier.vgs.no


