HVFRI

HANTVERKSPROGRAMMET

FRISÖR
Är du kreativ och tycker om att arbeta med
händerna? Är du intresserad av hår, mode
och skönhet? Då är hantverksprogrammet
med inriktning frisör något för dig!

En frisör arbetar med många olika hantverkstekniker såsom klippning, färgning, festfrisyrer,
uppsättningar, strukturförändrande behandlingar
med mera. Yrket är praktiskt men ställer samtidigt krav på teoretisk kunskap inom färgkemi
och terminologi/innehåll i exempelvis hudvårdsprodukter.
Frisörutbildningen på Nobelgymnasiet ger
dig en god grundläggande utbildning. Efter
avslutad utbildning kan du bli anställd på en
frisörsalong och fortsätta ditt arbete mot
gesällbrev och behörighet i yrket.
För att lära dig arbetsmomenten börjar du
först på dockor och sedan på modeller innan
du börjar ta emot kunder i vår egen kundsalong
som håller öppet varje vecka.
Under alla tre år läser du gymnasiegemensamma ämnen och kan enkelt välja till

kurser för att få grundläggande behörighet till
högskola/universitet.
På skolan får du en grundläggande utbildning
inom frisöryrket. Utbildningen innehåller minst
15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) – tid
då du är ute på riktiga salonger och arbetar
praktiskt med handledning.
VÄGEN TILL FRISÖREXAMEN

Efter examen från programmet följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 3 000 timmar
innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet
och bli behörig frisör. Gesällprovet utgör din
examen i utbildningen och ska visa om du har
kunskaper och färdigheter som är tillräckliga
för att kunna utöva frisöryrket.
Läs mer om utbildningen på:
karlstad.se/nobelgymnasiet

Scanna koden för att läsa om
utbildningen på webben

KURSER PÅ HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

INRIKTNINGAR OCH PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 POÄNG

Engelska 5 .................................................................... 100 p
Historia 1a:1 ................................................................... 50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................................... 100 p
Matematik 1 ................................................................. 100 p
Naturkunskap 1a:1 ....................................................... 50 p
Religionskunskap 1 ....................................................... 50 p
Samhällskunskap 1a:1 ................................................. 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ................... 100 p

FRISÖR

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

Frisör 1 .......................................................................... 200 p
Frisör 2 .......................................................................... 200 p
Material och miljö ....................................................... 100 p
Programfördjupningar 700 poäng
Frisör 3 ..........................................................................
Frisör 4 ..........................................................................
Frisör 5 ..........................................................................
Frisör 6a ........................................................................

Entreprenörskap .......................................................... 100 p
Hantverk – introduktion .............................................. 200 p
Tradition och utveckling ............................................. 100 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiearbete ........................................................... 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Här väljer du själv bland de kurser som skolan
erbjuder inom det individuella valet. Du kan
läsa fler programspecifika kurser, komplettera
din högskolebehörighet eller välja kurser bara
av rent intresse.
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Vi erbjuder alltid svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6, för dig som vill
få grundläggande behörighet till universitet
och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom
individuellt val (200 p), utökad studiekurs
(100 p) eller inom programfördjupning (100 p).

KONTAKTA OSS
Kristoffer Kjäll, studie- och yrkesvägledare
Tel: 054-540 15 15
E-post: kristoffer.kjall@karlstad.se

Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad
Exp.tel: 054-540 15 00
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