Nyfiken på
Frisör på Virginska gymnasiet?
Kom och prova på elev för en dag!
Kontakta:
Programledare Anna-Lena Olsénius
anna-lena.olsenius@orebro.se / 019-21 64 85
orebro.se/virginskagymnasiet
Följ oss på vår blogg:
viskapare.wordpress.com
och på facebook:
Virginska gymnasiet Hantverksprogrammet

Frisör

Hantverksprogrammet

frisör åk 1
Grundläggande kunskaper inom:
Schamponering, inpackning

Virginska gymnasiet
erbjuder dig
en rolig och professionell
frisörutbildning
Är du den som är intresserad av att arbeta med
människor, gillar mode och trend, färg, form
och vill utveckla och träna på ditt kreativa
skapande. Då passar frisörutbildningen på
Virginska gymnasiet dig.
Hos oss på Virginska gymnasiet kommer du
att möta engagerade lärare med bred yrkeskunskap där vi har fokus på dig och din kunskapsutveckling.

Design/styling kort och långt hår
Långhårsuppsättning
Flät-teknik
Klippteknik dam/herr och skäggklippning
Permanentrullning, teoretiskt och praktiskt
Toning och färgförändrande behandlingar,
slingor olika tekniker, färglära teoretiskt
och praktiskt
Service och bemötande

Vi samarbetar med branschen och svenska
frisörföretagarna. Under dina tre år på
Virginska gymnasiet kommer du att ha minst
15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
på en frisörsalong.

Produktkännedom

Utbildningen drivs med ett entreprenöriellt
lärande och du ges möjlighet att driva UFföretag.
UF ger dig som elev en bra övning inför din
framtida karriär som frisör.
Många frisörer väljer att starta ett eget företag.

Fackspråk

Tävlingar, DM & SM
Modellarbeten

Teori hårets uppbyggnad
Skiss och ritteknik
APL

frisör åk 2

frisör åk 3

Utvecklande kunskaper inom:

Fördjupande kunskaper inom:

Färg, teoretiskt och praktiskt
Klipp, design och färgtekniker på kunder
och modeller i skolans salong
Fackspråk
Skiss och ritteknik
Service och bemötande
Tävlingar DM &SM
APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Salongsarbeten med fördjupande
kunskaper inom klipp, design och färg
Fackspråk
Skiss och ritteknik
Service och bemötande
Gymnasiearbete
Tävlingar DM & SM
APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Möjligheter efter utbildningen
Efter utbildningen kan du arbeta 3000
timmar på en salong med behörig
handledare, och därefter avlägga ditt
gesällbrev och bli behörig frisör.
Du kan nischa dig inom yrket, t ex bli
barberare, löshårstekniker och perukmakare.
Specialisera dig och fördjupa dina kunskaper inom kemi för att bli produktutvecklare.
Arbeta med utbildning inom branschen,
t ex klipp och färgtekniker.
Du kan arbeta som säljare för frisörföretag.
Du har stora möjligheter att få arbete
utomlands, då svenska frisörer är eftertraktade internationellt.

