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En kreativ uddannelse for dig,  
der kan lide at arbejde med  
design, form og farve



Bliv blomsterdekoratør

Blomsterdekoratør er et speciale på detailhandelsuddannelsen. 

Det er en kreativ uddannelse for dig, der kan lide at arbejde med design, 
form og farve. 

På specialet blomsterdekoratør lærer du at arrangere og binde blomster 
samt at kombinere farver, former og blomster, så det passer til den deko-
rationsopgave, du skal udføre. Blomsterdekoratøruddannelsen foregår på 
Søndermarksgården, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Roskilde Handelsskole

Tag uddannelsen som enten et 4-årigt forløb i en praktikvirksomhed eller 
som et forløb, der består af et 2-årigt skoleforløb og 2 år i en praktikvirk-
somhed.

Blomsterdekoratør

Uddannelsens indhold

Modul 1 – teknisk del    
Buketter, bårebuket,  

dekorationer, bord dekora-
tion og båredekoration.

Modul 4 – teknisk del    
Stil og kultur.  

Rumudsmykning. 

Modul 2 – teknisk del    
Krans med og uden  

dekoration, kistedekoration, 
plante kendskab. 

Modul 5 – teknisk del    
Repetition af alle binderi-
typer med udgangspunkt i 
pensum, samt tværfagligt 
butiks-relevant projekt.

Modul 3 – teknisk del   
Grundlæggende  
bryllupsbinderi. 

Fagprøve   
Den teoretiske del afsluttes 

inden for uddannelsens  
sidste halve år  

med en fagprøve. 



Målet med uddannelsen er:

• At kunne deltage i butikkens interne information, kommunikation og 
samarbejde, bruge værktøjer og hjælpemidler til dekoration og blom-
sterdekoration selvstændigt, korrekt og hensigtsmæssigt. 

• At løse opgaver på baggrund af viden om blomsterbutikkens kunde-, 
vare-, informations- og pengestrøm, herunder valg af leverandører, 
-aftaler og indkøbssamarbejde, kendskab til varesortiment og salgsstati-
stikker og nøgletal. 

• At deltage rutineret i kundebetjening og vejledning samt varepræsen-
tation, herunder brug af salgsfremmende aktiviteter og indretning af 
salgslokalet med inventar. 

• At løse blomsterbutikkens opgaver i forbindelse med varestrømmen 
rutineret ved korrekt håndtering og behandling af snitblomster og varer 
samt indgå i varebestilling og sortimentssammensætning ved sæson og 
mærkedage. 

• At anvende informationer om blomsterbutikkens koncept og koncept-
styring samt deltage i intern opfølgning af markedsførings- og reklame-
indsats. 

• At løse blomsterbutikkens opgaver i forbindelse med pengestrømmen 
rutineret, herunder pengehåndtering i relation til kunder, kassetermi-
nalbetjening, kasseopgørelse og -afstemning samt salgs- og betalings-
betingelser.

• At passe planter på baggrund af viden om vækstfaktorer og -forhold. 

• At bearbejde materialer til blomsterbinderi og -dekoration håndværk-
mæssigt korrekt og løse butikkens blomsterbinderiopgaver selvstæn-
digt, herunder temabestemte opgaver, pyntning af rum samt alle former 
for buketbinding.



Blomsterdekoratør

Den håndværksmæssige del (10 uger i alt)  
Indeholder emner som: 

• Design og komposition af: Buketter, dekorationer og rumudsmykning.

• Bryllupsbinderi: Brudebuketter i Lady, stiftet brudebuket, bryllups-
smykker, knaphulsblomst og hårpynt.

• Begravelsesbinderi: Binding af kranse, dekorering af kranse, bårebuket, 
båredekoration og kistepynt.

• Teknik: Tekniske hjælpemidler, stikmasse, stikketeknik, bindeteknik, 
trådningsteknik og varebehandling 

• Farvelære: Sammensætning af farver bla. ud fra Ittens farveteori. 

• Kultur & stilhistorie: Kultur og stil i blomsterverdenen, rokoko, bieder-
meier m.v. Stil & trend og billede & rumforståelse 

• Plantelære: Anatomi, botanik, celler/funktioner og opbygning, plante-
kendskab, navne, pasning af planter, vanding, gødning og vejledning



Den teoretiske del ”Snitblomster og planter” sikrer, at du: 

• Kender de grundlæggende metoder og principper for vækst af planter 

• Kender metoder til pasning af planter og snitblomster 

• Kan behandle snitblomster og indendørsplanter korrekt ved indkøb og 
opbevaring, herunder temperatur, hygiejneregler og midler til sygdoms-
forebyggende renholdelse 

• Kan anvende plante- og blomsternavne korrekt 

• Kender til sammensætning af farver bla. ud fra Ittens farveteori. 

• Kender almindelige kompositionsteknikker og opbygningsmetoder 

• Kan anvende forskellige materialers naturlige former og strukturer i 
forskellige arrangementer og binderi 

• Kan vurdere proportioner og blomsternes karakter ved efterfølgende 
binderiøvelser og behersker de lærte metoder for farvesammensætning, 
komposition og proportioner i binderiøvelser

• Kender tidstypiske træk i arkitektur og kunst og kan anvende viden om 
tidsepoker og -træk i arkitektur og kunst ved binderi, udsmykning og 
dekoration i givne situationer.

• Kender stilarter i binderi og udsmykning i forskellige tidsepoker 

• Kan anvende principper for visuel varepræsentation og dekoration



Blomsterdekoratør

• Kan anvende forskellige dekorationsmaterialer

• Kan anvende rummets dimensioner samt udnytte samspillet mellem 
farver, former og belysning 

• Kan udføre forskellige udsmykningsopgaver i rum i forskellige situa-
tioner, fx udstillinger, bryllup og begravelser 

• Kan udføre opgaver inden for arrangement og komposition af inden-
dørsplanter

• Behersker planlægning og udførelse af en rumdekorationsopgave inden  
for en given tidsramme og given økonomisk ramme 

• Kan udføre skitsetegning og kunne fortolke skitser og oplæg

• Kan vurdere et binderiarbejde i forhold til givne tids- og økonomi-
rammer



Roskilde Tekniske Skole •  Vilvorde
Blomsterskolen, Søndermarksvej 2 •  4000 Roskilde
Telefon: 46 300 400  •  www.rts.dk

Kontakt vejledningen på Vilvorde
Hver dag mellem kl. 8.30 - 12.30 på telefon 46 300 400
eller
Faglærer på Blomsterskolen  Vivian Ullitz, mail: viu@rts.dk
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Blomsterskolen er beliggende på Vilvorde, Søndermarksvej 2 
i Roskilde, ved motorvejsafkørsel 12 på Holbækmotorvejen.
Bus 220 og 208 kører direkte til døren, og bus 202A 
kører næsten til døren (stoppested “Stenkrogen”).

Søndermarksvej 2
Blomsterskolen, Vilvorde


