
Varannat år åker vi till Sydafrika och då har du chansen att göra

utlandspraktik - det ger dig en riktigt bra livs- och arbetserfarenhet.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

FRISÖR
Programmet för dig 
som gillar mode & 
människor, har fan-
tasi och känsla för 
färg och form



ett SOCIALT 
TRENDIGT & 

KREATIVT yrke 
Som frisör gillar du att skapa, jobba med 

händerna och följa de senaste mode-

trenderna. Du bygger nya relationer med 

människor och älskar att göra dem nöjda 

och snygga. Stämmer det här in på dig som 

person?  Då är Hantverksprogrammet – 

Frisör rätt program för dig

På vår frisörutbildning får du lära dig hant-

verkstekniker inom klippning, styling, färg, 

uppsättningar, permanent med mera. Under 

tiden på skolan får du tillgång till en egen 

verktygsväska och dockor.  På skolan har vi 

två salonger - en träningssalong där vi övar 

praktiska moment och en kundsalong. 

Vi har ett gott samarbete med branschen 

och under din utbildning har du arbets-

platsförlagt lärande (APL) under minst 15 

veckor. Varje år får vi flera besök av profes-

sionella frisörer och färgtekniker som håller 

föreläsningar och workshops. Allt för att ge 

dig en stabil grund och göra dig väl förbe-

redd för ditt kommande yrke.

FÖRSTA ÅRET
Första året lär vi oss att kontrollera håret – 

vi gör uppsättningar, rullar permanent och 

curler. I teorisalen läser du om hår och kemi 

och lär dig om produkter, material & miljö. 

Första året är du ute på APL i 1-2 veckor för 

att känna på frisöryrket. På vårkanten har 

vi en intern tävling för alla frisörelever där 

du får klippa, färga, styla och fotografera en 

modell utifrån ett eget förvalt koncept - och 

ett specifikt tävlingsmoment för ettorna 

handlar om att få till en fin håruppsättning.

ANDRA ÅRET
Under andra året börjar du klippa och färga 

- först på docka och sedan på nära och kära. 

Vi börjar förbereda oss för kundbemötande 

och du är ute på APL under minst fem veck-

or. Tävlingsmomentet för tvåorna handlar 

om att göra en klippning och färgning på en 

herrmodell.

TREDJE ÅRET
Nu är du redo att ta emot kunder i skolans 

frisörsalong. Du läser om hårets tradition 

och utveckling inom frisörbranschen och 

ägnar en del tid åt gymnasiearbetet. Du 

är på APL under minst åtta veckor och gör 

extra förberedelser inför gesällprovet (del-

prov 1). I trean handlar tävlingsmomentet 

om att göra en färgning och klippning på en 

dammodell.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 600 P

Engelska 5, 100 p

Historia 1a1, 50 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1a, 100 p

Naturkunskap 1a1, 50 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1, 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Entreprenörskap, 100 p

Hantverk - introduktion, 200 p

Tradition och utveckling, 100 p

INRIKTNINGAR 500 P

FRISÖR 

Frisör 1, 200 p

Frisör 2, 200 p

Material och miljö, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

700 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!


