KEND DINE TEKSTILER

Valgfag

Få et grundigt kendskab til, og baggrundsviden om tekstilmaterialer, så
du kan yde den gode kundeservice.
Faget er til dig, der er i gang med en uddannelse indenfor detail hvor mindst en af
varegrupperne er tekstil.
Indholdet er tilpasset og relevant for alle, som til dagligt arbejder med salg af
tekstilvarer uanset om hele varesortimentet er tekstil som fx herre-, dame-, børnetøj eller lingeri butikker. Eller tekstil kun er dele af sortimentet som fx rideudstyr, arbejdstøj, garn, metervarer, boligtekstil med mere.

FAKTA
Det skal vi arbejde med
• en grundig gennemgang af hele opbygningen af fibre, og oprindelsen af de
forskellige typer af fibre
• en grundig gennemgang af nyeste tekstilfibre, herunder genanvendte og
bæredygtige fibre
• en grundig gennemgang af brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder
• Kendskab til forarbejdningen af råmaterialerne samt de økonomiske aspekter
i materialerne
• forskellige strikninger og vævninger, samt hvad de to typer bruges til
• du får kendskab til forskellige efterbehandlinger af tekstiler
• varedeklaration og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning
• nyeste trends og tendenser i tekstilbranchen
• afsluttende case, der er relateret til elevens egen virksomhed

Målgruppe:
Elever i gang med detailuddannelse fx salgsassistent
eller digital handel
Varighed:
1,0 uge
Lønrefusion:
Fra AUB som ved andre
skoleophold
Tidspunkt:
Hvert år i uge 8
Valgfag:
Supplerende vare- eller
produktkendskab

Målpinde

Undeviser:
Lene Frandsen
lfr@ucholstebro.dk
99 122 679
Tilmelding:
Lone Søndergaard
ls@ucholstebro.dk
99 122 331

151121-1545

1. Eleven behersker varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed, miljøpåvirkning og bæredygtighed i et bredt vareområde
2. Eleven behersker eventuelle lovkrav eller regler, der er knyttet til vare- eller produktgruppen ved an-vendelse,
montering, mærkning, emballering, opbevaring, bortskaffelse og evt. genanvendelse
3. Eleven kender eventuelle særlige disponerings-, logistik- og forsyningsforhold
4. Eleven kan vejlede, rådgive og demonstrere produktet eller varen for en kunde, herunder inddrage viden om
produktets eller varens produktionsforhold, anvendelse og CSR-profil
5. Eleven kan anvende metoder, hjælpemidler og evt. værktøjer inden for området
6. Eleven kan søge informationer om nye vare- eller produktgrupper
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