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HANTVERKSPROGRAMMET

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

I årskurs 1 är alla kurser gemensamma. Inför
årskurs 2 söker du, med betygen från årskurs 1,
den yrkesutgång – frisöraspirant eller hår- och
makeupstylist – som du är mest intresserad av.
Gemensamt för båda yrkesutgångarna är att du
får teoretisk och praktisk kunskap kring hantverket,
och möjlighet att praktisera dina kunskaper på
såväl dockor som riktiga kunder, på praktik hos
företag i branschen och i skolans egen salong.
FRISÖRASPIRANT

Frisöryrket är spännande och kreativt, med
direktrespons från kunden på ett bra utfört arbete.
Yrket är praktiskt men ställer samtidigt krav på
teoretisk kunskap inom exempelvis färgkemi och
terminologi. Praktik och teori går hand i hand.
Intresse för färg och form är en förutsättning,
och självklart ska du trivas med att möta nya

människor. Här lär du dig frisöryrket från
grunden och får träna dina färdigheter på såväl
dockor som riktiga kunder. Du praktiserar dina
kunskaper som frisör i skolans egen salong.
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Om du väljer yrkesutgång hår- och makeupstylist
får du lära dig hårstyling och makeup för en rad
tillfällen. Du studerar färg- och formlära, skönhetsoch karaktärsmakeup, verktygshantering och
försäljningstekniker. Denna yrkesutgång passar
dig som är kreativ och vill få chans att utveckla
dina idéer. Du får också grunderna i entreprenörskap och verktygen att starta eget företag. Vi tränar
på kundrelationer och att ta ansvar för det
egna arbetet.
Läs mer om utbildningen på:
karlstad.se/nobelgymnasiet

Scanna koden för att läsa
om utbildningen på webben.

KURSER PÅ HANTVERKSPROGRAMMET
FRISÖR OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600 POÄNG

INRIKTNINGSGEMENSAMMA KURSER

Engelska 5 .................................................................... 100 p
Historia 1a1 .................................................................... 50 p
Idrott och hälsa 1 ......................................................... 100 p
Matematik 1 ................................................................. 100 p
Naturkunskap 1a1 ........................................................ 50 p
Religionskunskap 1 ....................................................... 50 p
Samhällskunskap 1a1 .................................................. 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ................... 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG
Entreprenörskap .......................................................... 100 p
Hantverk – introduktion .............................................. 200 p
Tradition och utveckling ............................................. 100 p

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

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Frisör 1 .......................................................................... 200 p
Material och miljö ....................................................... 100 p

YRKESUTGÅNG FRISÖRASPIRANT
Programfördjupningar
Frisör 2 ..........................................................................
Frisör 3 ..........................................................................
Frisör 4 ..........................................................................
Frisör 5 ..........................................................................
Frisör 6a ........................................................................

YRKESUTGÅNG HÅR- OCH
MAKEUPSTYLIST
Programfördjupningar
Hår- och makeupstylist 2 ...........................................
Hår- och makeupstylist 3 ...........................................
Hår- och makeupstylist 4 ...........................................
Bild 1 .............................................................................
Personlig försäljning 1 ................................................
Servicekunskap 1 ........................................................
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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.
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 och utökad kurs.

KONTAKTA OSS
Marina Bredesen, studie- och yrkesvägledare
Tel: 054-540 17 28
E-post: marina.bredesen@karlstad.se
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