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HANTVERKsprogrammet frisör
Vill du jobba i en bransch fylld av fart och fläkt, som är i ständig förändring och där du kan ha världen som arbetsplats? En bransch som är i stort
behov av kompetent och välutbildad personal? Då är frisörutbildningen
något för dig. Utbildningen ger såväl praktiska som teoretiska kunskaper
om hud och hår, stil och form, materialkunskap, arbetsmiljö och säkerhet. Du blir också skolad i tradition och utveckling, kundbemötande och
säljteknik. Det innebär bland annat moment som behandlar klippteknik,
långhårsuppsättningar, permanent, färgning, slingor, fön och tångteknik

natur

och mycket mer.

teknik

Inriktning Frisör
Du får bl a lära dig klipp-, färg- och permanenttekniker för att kunna förändra hårets färg och form. Vi arbetar även med olika frisyrdesigntekniker
på såväl långt som kort hår där vi formar håret med hjälp av t ex fön och
värmetänger. Lektionerna sker i vår salong där eleverna redan från andra
året tar emot kunder. Detta ger oss verklighetstrogna möjligheter att öva
kundbemötande och säljteknik. Vi har ett nära samarbete med flera företag i branschen för att exempelvis göra studiebesök och utbildningsdagar.
Våra yrkeslärare går regelbundet på branschkurser för att vara väl insatta
i de senaste trenderna och teknikerna som används inom yrket idag. Vårt
mål är att du efter dina tre år ska ha de kunskaper som krävs för att göra
första delen av gesällprovet. Du kan välja att arbeta som frisör direkt efter
gymnasiet eller lägga till nödvändiga kurser för att erhålla grundläggande
högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du praktiserar på en salong
som ger dig möjlighet att praktisera det du lärt dig. Här får du som snabbt
vill ut och jobba en möjlighet att förverkliga dina drömmar. Redan i årskurs 1 får du göra en veckas APL och under årskurs 2 och 3 är du en dag i
veckan på salong.

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida branschkrav.
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