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HANTVERKS-
PROGRAMMET

Kristinegymnasiet

Vi jobbar just nu med utveckling 
av programmet, vill du veta hur?  
Kontakta SYV!
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Yrkesprogram      Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

INRIKTNING: FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Vill du bli frisör och tycker om att jobba med människor? Är du kreativ och vill jobba med händer-
na? Grattis till ett roligt yrkesval! Välkommen till oss på Hantverksprogrammet med yrkesutgång 
Frisöraspirant. Vi lär dig allt som en blivande frisör behöver kunna, både det teoretiska och det 
praktiska.

På programmet lär du dig grunderna i dam- och herr-
klippning, skägg- och mustaschdesign och styling. Du 
lär dig strukturförändrande behandlingar och mycket 
färgteknik som till exempel folieslingor, balayage och 
frihands applicering. Du lär dig också stil och form, 
håruppsättning, brudklädsel, makeup och mycket 
mer. Hos oss får du ta del av de senaste trenderna och 
nyheterna i samarbete med frisörbranschen i form av 
frisyr visningar och kurser.
Vårt mål är att alla elever ska avlägga delprov och bli 
behöriga frisörer.

ELEVKLIPPET 
På Kristinegymnasiet finns Elevklippet, vår trevliga 
elevsalong. Här får du utföra alla förekommande 
behandlingar på kunder och modeller. Här får du till-
sammans med dina klasskamrater möjlighet att driva 
salong med allt vad det innebär. Vi jobbar med digitala 
bokningssystem, marknadsföring, försäljning och 
kundservice.

APL
I utbildningen ingår också minst 15 veckors arbetsplats-
förlagt lärande (APL) då du praktiserar på en frisörsa-
long. 

DRIV EGET 
Många frisörer driver eget företag, 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.

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

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

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 P

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

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

KURSER INOM INRIKTNINGEN   300 P 

FRISÖR   
Frisör 1  200 p
Material och miljö  100 p
  

YRKESUTGÅNG 900 P

FRISÖRASPIRANT 
Frisör 2  200 p
Frisör 3  200 p
Frisör 4  200 p 
Frisör 5  200 p
Frisör 6a  100 p
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