HV
HANTVERKSPROGRAMMET, FRISÖR

Gillar du att
fundera över färg,
form och stil?
• Tycker du att det är roligt att möta nya
människor?
• Är du modeintresserad, kreativ och gillar att
skapa - och vill använda det i ett yrke?
• Är du intresserad av service och
kundbemötande?
• Vill du gå en utbildning som innehåller
både teori och praktik?
Hantverksprogrammet med inriktning Frisör vänder
sig till dig som vill använda dina händer och arbeta
med ett kreativt hantverksyrke. Du utvecklar dina
kunskaper inom hantverksprocessen. Det innebär
att kunna identifiera kundens behov, planera, välja
och hantera verktyg på ett riktigt sätt, välja lämpliga
material och tekniker, genomföra och redovisa
arbetet samt utvärdera resultatet.
Hantverksprogrammet med inriktning Frisör är
ett yrkesprogram. Efter utbildningen kan du börja
arbeta direkt.
Grundläggande högskolebehörighet - javisst!
HV är ett yrkesprogram men det går bra att läsa
till de kurser som behövs för att få grundläggande
högskolebehörighet. Du behöver lägst betyget E i
Engelska 6, Svenska 2 och 3/Svenska som andraspråk 2 och 3. Dessa kan du läsa antingen som
utökade kurser eller inom Individuellt val.

DET HÄR LÄR DU DIG PÅ PROGRAMMET
På programmet lär du dig om hantverksprocessen,
formgivning, företagande och service. Du tränar dig
i att utveckla idéer till färdiga produkter och att
bedöma vilka material och maskiner du behöver. Du
lär dig också hur du bedömer ekonomisk lönsamhet.
Du får lära dig att klippa, behandla och vårda hår
med hjälp av olika tekniker och verktyg. Frisörer
gör också kemiska behandlingar som permanent,
färgning och blekning. Förutom detta får du också
lära dig att göra håruppsättningar, att arbeta med
brudklädslar (omfattar också makeup), skäggklippning, frans- och brynfärgning, manikyr och
många andra saker.
Utbildningen omfattar, som du kan se ovan, många
olika delar. Gemensamt är att service och bemötande
är viktigt - vilket du får lära dig genom att arbeta
både enskilt och i team.
INSPIRERANDE UTBILDNING I EGEN FRISÖRSALONG
På Bäckadal får du en god och inspirerande
utbildning i en fullutrustad och arbetsmiljöanpassad
frisörsalong. Vi har haft frisörutbildning sedan 1993
och har mycket god kontakt med frisörerna i
Jönköpingstrakten. Som elev kan du därför få bra
praktikplatser, som många gånger leder till jobb
efter avslutad utbildning.
Våra lärare är behöriga frisörer med frisörlicens.
Licensen är frisörbranschens sätt att visa vilken
utbildning och kunskap som ligger bakom yrket.
ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
Under dina tre år kommer du att ha 15 veckors
praktik på en eller flera arbetsplatser. Detta kallas för
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt
inslag i utbildningen, där du får erfarenheter och
kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Klippning, färgning och styling - på docka eller på riktiga kunder i vår egen salong. Vi arbetar med
svensktillverkade produkter av hög kvalitet, som är 100 % veganska och Cruelty free-certifierade.
Bra för både våra elever, kunder, djur och miljö!
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MÅNGA ROLIGA LEKTIONER INGÅR!
• Dam- och herrklippningar med olika verktyg
• Färgförändringar
• Långhårsstyling och uppsättningar
• Korthårsstyling med olika tekniker
• Föning
• Lockningstekniker; permanent och
värmeverktyg
• Brudklädsel
• Skäggklippning
• Service och kundbemötande
• Produktinformation och verktygslära
• Hur hår och hud är uppbyggt och fungerar
• Hår- och hudvårdande behandlingar
• Frans- och brynfärgning
• Grundläggande make-up
• Manikyr
• Modellpass
• Kundmottagning

FRÅGOR? HÖR AV DIG!
Gunilla Pettersson, rektor
036-10 62 72 • gunilla.pettersson2@jonkoping.se
Ola Hjalte, SYV
036-10 62 92 • ola.hjalte@jonkoping.se

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Svenska 1/Sv som andraspråk
Matematik 1 a
Idrott och hälsa 1
Historia 1 a 1
Naturkunskap 1 a 1
Samhällskunskap 1 a 1
Religionskunskap

600 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
50 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Entreprenörskap
Hantverk introduktion
Tradition och utveckling

400 p
100 p
200 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Frisör 3-5
Frisör 4-5 Specialisering
INRIKTNINGAR
Frisör
Frisör 1
Frisör 2
Material och miljö

200 p
200 p
100 p

INDIVIDUELLT VAL			

200 p

GYMNASIEARBETE		

100 p

15 VECKOR APL (arbetsplatsförlagt lärande)
I slutet av år 3 har du möjlighet att avlägga ett
praktiskt delprov; gesällprov del 1. För att bli
färdig, fullbetald frisör behöver du göra fler
prov samt jobba ett visst antal timmar.
Våra lärare är behöriga frisörer med frisörlicens!

Bäckadalsgymnasiet I www.backadal.se
Besöksadress: Åsenvägen 11, Jönköping
backadalsgymnasiet@jonkoping.se • Facebook och Instagram: @backadalsgymnasiet

jonkoping.se

700 p
200 p/kurs
50 p/kurs

