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RECYCLE DESIGN 
Recycle Design är kursen för dig som vill bidra till en bättre värld med hjälp av 
återbruk, hantverk och omställning.

Vi arbetar med hållbar kreativitet utifrån det helt unika läget på ReTuna – världens första 
återbruksgalleria med dess tillhörande återvinningscentral. Här befinner vi oss mitt i ett 
flöde av saker som kommunens invånare lämnat in och därför finns stora möjligheter för 
dig som deltagare att utforska olika typer av material och återbrukshantverk. Inte minst så 
lär vi oss mer om produktionsförhållanden och materialflöden.

Recycle Design passar dig som vill vårda och ta tillvara på de resurser som redan finns 
och samtidigt vara del i ett sammanhang där hållbarhet och återbruk alltid är en naturlig 
utgångspunkt och drivkraft. Omställningen från en värld uppbyggd på fossila energikällor 
kräver nya visioner för både oss som individer och samhället vi lever i. Därför varvar vi 
teoretiska pass med praktiska och utforskar tillsammans flera sätt att ta oss an 2000-talets 
utmaningar. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hållbarhet, återbruk och omställning 
oavsett dina tidigare erfarenheter. Vi värdesätter kursdeltagarnas olika utgångslägen i ålder, 
erfarenhet och kompetens då det bidrar till en dynamisk grupp där vi lär oss mycket av 
varandra.

Kursinnehåll
Under läsåret arbetar vi med flera formgivningsuppgifter och materialteman. Vi kombinerar 
olika hantverkstekniker med materialkunskap i längre temablock och kortare workshops. 
Varje vecka ägnar vi också en heldag åt teori kring miljö och hållbarhet.

Du som deltagare kommer också få möjlighet att utveckla säljbara produkter av återbrukat 
material och samtidigt samarbeta med många spännande samhällsaktörer. Den nära kon-
takten med alla butiker och entreprenörer på ReTuna Återbruksgalleria ger förutsättningar 
för vidareutveckling av tankar och idéer.

Utöver det dagliga arbetet i våra verkstäder på ReTuna gör vi tillsammans studiebesök, 
deltar på olika mässor och bygger utställningar. Vi besöker flera verksamheter och arbetar 
med projekt- och grupparbeten samt workshops i olika sammanhang.

Recycle Design är en ettårig kurs som vi delat upp i två terminer på olika teman. Du kan 
fortfarande gå ett helt år, men även välja att söka till endast en av terminerna. Vill du gå ett 
helt år måste du söka separat till båda kurserna.

Studietakt
100%

Kostnader
Vi tar ut en materialavgift på 500 kronor per termin (1000 kr/läsår)


