
hantverksprogram med inriktning

Textil design
Designer, inköpare, försäljare, mönsterkonstruktör...
Det här är inriktningen för dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper och färdigheter 
inom design, kollektionsuppbyggnad, sömnad, mönsterkonstruktion, modeteckning, datahantering samt 
färg, form och material. Du kan bland annat läsa vidare till designer, försäljare, inköpare, skräddare, 
textillärare, mönsterkonstruktör eller annan inriktning. 

Att arbeta med mode och design idag är att vara med i en spännande utveckling där kreativitet och 
ny teknik bidrar till morgondagens mode. För att ständigt erbjuda ett aktuellt innehåll i kurserna har 
programmet nära samarbete med branschen. Våra elever har till exempel arbetat fram scenkläder med 
etablerade designers och designat nya polisuniformer till en utställning på Polismuséet. Dessutom har 
eleverna haft möjlighet att få prova på att arbeta som påklädare på olika modevisningar.

Du kommer att arbeta i ljusa, välutrustade och fräscha lokaler tillsammans med lärare med mångårig 
erfarenhet från modebranschen och hög kompetens inom yrkesområdet. Du kommer att driva många 
projekt under din tid hos oss, bland annat arrangera olika modevisningar och utställningar. 

15 veckors praktik
Under dina tre år kommer du att ha minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du har till 
exempel möjlighet att praktisera i butik, på designkontor, på teaterateljé, som stylist eller som dekoratör. 
Din APL ger dig inte bara möjligheten att få prova på arbetslivet redan under skoltiden, du får också chan-
sen att börja bygga upp ett nätverk bestående av både kontakter och framtida kunder.

Vi arbetar med internationella kontakter och har bland annat ett samarbete med en skola i England. 
Under flera år har några av våra elever fått möjlighet att åka till Uxbridge College i London för att göra 
en del av sin APL.

Utbildningen leder till en yrkesexamen med möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under 
din gymnasietid. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.



Internationell praktik och vidare studier
I dagsläget har vi knutit kontakter med skolor i England och Australien. Sedan flera år har vi ett utbyte 
med Uxbridge College i London där våra elever har haft möjlighet att göra sin APL.  
I Australien har vi samarbete med Whitehouse Institute of Design. Där har elever på textil design 
möjlighet att börja direkt på andra terminen tack vare sina goda förkunskaper. 

Vi har även elever som har fortsatt sina studier på tex Parsons School of Design i New York och Paris, 
Istituto Europeo di Design och Istituto Marangoni i Milano, Accademia Italiana fashion institute i Bangkok 
och Florens.

”Designtävling”
Vi på S:t Martins har under flera år haft interna tävlingar i design. Utifrån dessa har vi tagit steget och blivit 
arrangörer av en tävling i textil och design. Deltagarna kommer från gymnasieskolor i hela landet och
bedöms av en extern jury bestående av branschfolk. Vi är stolta över att få vara inititativtagare och 
arrangörer till Designtävling, ett forum där alla skolor inom textil och design får en möjlighet att tävla, 
inspireras och profilera sig.

Hos oss får du möjligheten att 
utveckla din kreativitet inom 
sömnad, textil och design. Du 
får jobba självständigt tillsam-
mans med välutbildade lärare 
som har lång erfarenhet från 
mode- och textilbranschen. 

Genom ditt individuella val 
kan du välja att fördjupa dig 
inom något av de områden 
du gillar bäst, exempelvis 
design, mönsterkonstruktion, 
drapering, sömnad eller något 
kärnämne.

Vi är stolta över våra lokaler. Inte bara 
för att de är ljusa och fräscha, utan 
även för att vi kan erbjuda en modern 
maskinpark med industrimaskiner, 
pressar, overlockar, smartboards och 
en välutrustad bildsal. 
Undervisningen sker oftast i små 
grupper. Skolan har mycket goda 
kommunikationer och ligger centralt i 
Sundbyberg.

Något av utbildningens innehåll:

Tillsammans med UF, ung företagsamhet, 
får du möjlighet att prova på att driva ett 
företag under ett år.  Du får utveckla din 
egen affärsidé och får chansen att mark-
nadsföra och sälja dina produkter.
Dessutom erbjuder UF många tillfällen att 
delta på regionala, nationella och interna-
tionella arrangemang. 
Ung Företagsamhet är en 
icke-vinstdrivande organisation 
som etablerat ett nära 
samarbete med skola och näringsliv.

I årskurs 2 får eleverna 
planera, producera och 
genomföra en modevis-
ning på Gymnasiemäs-
san i Älvsjö och när vi 
har öppet hus. 

Se bilder från några av 
våra modevisningar på
Facebook och vår 
hemsida. 

www.stmartinsgymnasium.se

S:t Martin gymnasium är ett yrkesgymnasium med fem olika inriktningar: Frisör, måleri, finsnickeri, personbil
och textil design. Vi tror på att alla kan lära och vår vision är att alla våra elever ska vilja gå i skolan. För att ut-
veckla, stärka och profilera skolan så har vi etablerat forum där både elever och andra kan mötas och tävla mot 
varandra, samt valt att arbeta med Friends, UF & Disa. S:t Martins gymnasium tillhör Sundbybergs 
gymnasieskolor och hos oss går 350 elever i fräscha och ändamålsanpassade lokaler.


