HVSTY

HANTVERKSPROGRAMMET

HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
Vill du ha ett kreativt yrke som sätter
människan i centrum? Kanske drömmer
du om att jobba som makeupartist, hårstylist eller stylist? Då är detta programmet
för dig!

Stil, mode, hår, make-up, färg och form genomsyrar utbildningen och du får lära dig hur du
kan hjälpa människor att hitta och utveckla sin
personliga stil. Du lär dig makeuptekniker och
hårstyling för olika tillfällen och får även studera
färg- och formlära, produktkunskap, skönhetsoch karaktärsmakeup, verktygshantering och
försäljningstekniker.
Du får arbeta med hela den kreativa processen
från idéstadie till färdigt resultat. Det kan gälla
allt från enkel sminkning och hårstyling till
komplett styling av modeller.
Entreprenörskap genomsyrar hela utbildningen
och i kombination med att du läser personlig

försäljning blir du redo att ta klivet direkt ut
i arbetslivet.
PRAKTIK

Under minst 15 veckor får du praktisk träning
i arbetslivet. Vissa yrken kräver att du läser vidare
på högskola, universitet eller kvalificerad yrkesutbildning. Då kan hantverksprogrammet håroch makeupstylist ge dig den grundläggande
behörighet du behöver.

Läs mer om utbildningen på:
karlstad.se/nobelgymnasiet

Scanna koden för att läsa
om utbildningen på webben

KURSER PÅ HANTVERKSPROGRAMMET
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
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

HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

Hantverksteknik 1 ....................................................... 200 p
Hantverksteknik 2 ....................................................... 200 p
Material och miljö ....................................................... 100 p
Programfördjupningar 700 poäng
Personlig försäljning 1 ................................................
Hantverksteknik 3 .......................................................
Hantverksteknik 4 .......................................................
Hantverksteknik 5 .......................................................

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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