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HANTVERK
HANTVERKsprogrammet frisör
Vill du jobba i en bransch fylld av fart och fläkt, som är i ständig förändring
och där du kan jobba var som helst i hela världen? En bransch som är i
stort behov av kompetent och välutbildad personal? Då är frisörutbildningen någotför dig. Redan tidigt kommer du i kontakt med frisörbranschen
genom samarbeten med leverantörer och så småningom via APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär att du deltar i arbetet på en salong i
minst femton veckor. Här får du som snabbt vill ut och jobba en möjlighet
att förverkliga dina drömmar!

Inriktning Frisör
Du får utbildning i klippning, hårskulptering, frisyrdesign, hårvårdande
behandlingar, färgning, permanent, fön och tångteknik m m. Lektionerna
sker mestadels i vår salong, där eleverna redan från andra året tar emot
kunder. Detta ger oss verklighetstrogna möjligheter att öva kundbemötandeoch säljteknik. Vi har ett nära samarbete med flera företag i branschen
för studiebesök och har utbildningsdagar. Här arbetar vi både med modeller
samt kunder och andra arbetsmaterial och metoder. Du utbildas i herr- och
damklippning, samt skägg och mustasch. Via de individuella valenkan
du bli diplomerad i extentions samt fördjupa dig i brudstyling och uppsättningar. Du kan välja att gå direkt ut som trainee efter gymnasiet eller lägga
till nödvändiga kurser för att erhålla grundläggande högskolebehörighet.

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

Engelska 5
Historia 1a1

100
50

Idrott & Hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

50
100

Programgemensamma ämnen 400 p
Entreprenörskap

100

Hantverk – introduktion

200

Tradition och utveckling

100

– Inriktning Frisör 500 p
Frisör 1

200

Frisör 2

200

Material & Miljö

100

– Programfördjupning* 700 p
Frisör 3

200

Frisör 4

200

Frisör 5

200

Frisör 6a

100

Övrigt 300 p
Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

