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FRISÖR
Lärlingsutbildning 1500 poäng på 1,5 år
En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du
ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt
som du ska ge service till och bemöta
kunder. För att bli en skicklig frisör krävs
en bra grundutbildning och en plats för
färdigutbildning.
Frisörutbildningen är en gedigen lärlingsutbildning
som rustar dig väl för att arbeta som frisör. Moment som ingår i utbildningen ger dig förmåga att
utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och
estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder. Du
får kunskaper om frisörbehandlingar från idé till
färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt
kunskaper om frisörprodukter.

Du får utveckla dina färdigheter i att kombinera
tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.
Utbildningen innehåller också moment om hantverkets historia och framtida utveckling och även
om entreprenörskap och företagande. Som frisör
är det viktigt att du utvecklar en god förmåga att
kommunicera, samverka och att ge kundservice.
I utbildningen får du också kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert
och ergonomiskt och du får träna din förmåga att
planera, genomföra och utvärdera din arbetsprocess. Efter utbildningen behöver du fortsätta med
färdigutbildning på ett frisörföretag i 3000 timmar
innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och
blir behörig frisör.

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Kurser

Poäng

LÄRLINGSUTBILDNING FRISÖR

Hantverk - introduktion

200

Utbildningsperiod 1:
30 augusti 2021—14 januari 2022

Frisör 1

200

Frisör 2

200

Frisör 3

200

Frisör 4

200

Frisör 5

200

Frisör 6a

100

Entreprenörskap

100

Material och miljö

100

Utbildningsperiod 2:
17 januari 2021—3 juni 2022
Utbildningsperiod 3:
29 augusti 2022—13 januari 2023
Utbildningstyp:
Yrkesutbildning, vuxenutbildning
på gymnasial nivå
Poäng: 1500 poäng
Utbildningstakt: Heltid
Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium 1 dag/vecka, samt
3-4 dagar APL.
Förkunskaper: Påbörjat svenska grund
Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur, dator
resor till APL-plats etc.
Sista ansökningsdag:
7 juni 2021

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras
med ytterligare kurser.

KONTAKTA OSS
Sara Fröberg
Studie- och yrkesvägledare
0526-195 22
sara.froberg@stromstad.se
Åsa Borneland
Rektor
0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se
Mia Johansson
Administratör
0526-195 04
maria.johansson@stromstad.se

Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan
Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg som styrker
dina förkunskaper

I utbildningen använder vi av oss av digital läroplattform. Du bör därför ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

BESÖK OSS
Strömstads
Vuxenutbildning
Tångenvägen 2
452 35 Strömstad

FÖLJ OSS
Strömstads
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www.stromstad.se/vuxenutbildning

