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HANTVERKS-
PROGRAMMET
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Yrkesprogram      Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4. K

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

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

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600 P

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

INRIKTNING   500 P 

FRISÖR   
Frisör 1  200 p
Frisör 2  200 p
Material och miljö  100 p
  

VAD KAN DU JOBBA MED?
 � Hårvård
 � Make up
 � Styling

YRKESUTGÅNG 700 P

FRISÖRASPIRANT 
Frisör 3  200 p
Frisör 4  200 p 
Frisör 5  200 p
Frisör 6a  100 p

Gillar du att klippa och färga kompisarnas hår? Är du kreativ och vill jobba med händerna?  
Välkommen till oss på Hantverksprogrammets frisörinriktning där du blir frisöraspirant.
Här lär du dig allt som en blivande frisör måste kunna, både det teoretiska och det praktiska.

På programmet lär du dig grunderna i klippning, färg-
ning, permanent och styling. Du lär dig också stil och 
form, håruppsättning, brudklädsel, löshår, makeup och 
mycket mer. 
Extra inspiration och koll på de senaste trenderna får du 
när vi besöker olika frisyrvisningar.

TRÄNA PÅ EGNA KUNDER
På Kristinegymnasiet finns Elevklippet, Hantverkspro-
grammets frisörsalong. Här får du chans att träna på 
egna kunder. I utbildningen ingår också minst 15 veck-
ors arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du praktiserar 
på olika salonger. 

DRIV EGET
Många frisörer driver eget företag. Kanske kommer 
du också att göra det i framtiden? Därför är entrepre-
nörskap en viktig del av frisörutbildningen. I årskurs 
3 kommer du även att få starta, driva och avveckla ett 
UF-företag (Ung företagsamhet).

VILL DU LÄSA VIDARE?
Om du gör vissa kursval får du behörighet att läsa vidare 
på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Prata med 
en studie- och yrkesvägledare, så får du veta mer.

INRIKTNING: FRISÖR


