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Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

HANTVERK
HANTVERK (HV) YRKESförberedande
Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är nyfiken i dina
möten med människor och vill arbeta kreativt och konstnärligt.
I utbildningen ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) som ger
dig möjlighet att praktisera det du lärt dig inom salongsarbete ute i arbetslivet. Utbildningen ger både praktiska och teoretiska kunskaper om hud
och hår, stil och form, materialkunskap, arbetsmiljö och säkerhet,
tradition och utveckling, kundbemötande och säljteknik. Det innebär
bland annat moment som behandlar klippteknik, långhårsuppsättningar,
permanent, färgning, slingor, fön och tångteknik mm.

Inriktning Frisör
Du får utbildning i klippning, hårskulptering, frisyrdesign, hårvårdande
behandlingar, färgning, permanent, fön och tångteknik mm. Lektionerna
sker till stor del i vår salong, där eleverna redan från andra året tar
emot kunder. Detta ger oss möjligheter att öva kundbemötande och
säljteknik. Vi har ett nära samarbete med flera företag i branschen för
studiebesök och har utbildningsdagar. Våra yrkeslärare går regelbundet på
branschkurser för att vara väl insatta i de senaste trenderna och teknikerna
som används inom yrket idag. Programfördjupningen är anpassad till
Skolverkets yrkesutgång Frisöraspirant. Detta gör att du kan genomföra
delprov 1 av Gesällprovet.

grundläggande Högskolebehörighet
Hos oss kan du som läser på yrkesförberedande program läsa in denna
behörighet genom att bland annat använda ditt individuella val.

Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns på alla yrkesprogram och omfattar
minst 15 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. På CyberGymnasiet
börjar APL-tiden redan i årskurs 1.

* Programfördjupning 700 poäng. Kurserna i fördjupningarna
väljs av skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket,
för att möta framtida branschkrav.
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