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FRISÖR
OM DU VILL JOBBA SOM

  YRKESGYMNASIET: HANTVERKARPROGRAMMET (HV) 

Lockas du av att göra små och stora klipp? Drömmer du 
om att skapa enastående frisyrer? Att starta nya trender? Och 

dessutom göra business på ditt hantverk? Då kan 
frisöryrket vara något för dig. Här får du möjlighet att 

vara kreativ och arbeta med dina händer. 
På Yrkesgymnasiets Hantverksprogram får du lära dig att klippa, permanenta, färga 
och vårda hår. Du får kunskaper om mode, färgval, trender och stil. Under årskurs 1 
är undervisningen inriktad på hårvård, i årskurs 2 ökas svårighetsgraden och under 
årskurs 3 fördjupar du dina yrkeskunskaper. De frisörtekniska ämnena är både  
teoretiska och praktiska. Praktikplatsen innebär att du genomför riktiga  
kundbehandlingar.  

Medellön för en frisör:

24.100 krper månad (SCB)

PROGRAMMET I KORTHET

 » EFTER GYMNASIET
För att bli behörig frisör måste du göra ett gesällprov. 
När du tar studenten ska du ha lägst E i samtliga 
hantverkskurser och gemensamma ämnen. Du har då 
gjort steg 1 klart. Efter det följer en färdigutbildning 
på ett frisörföretag i 3 000 timmar (nivå 2, 3 och 4) 
innan du kan avlägga det slutgiltiga gesällprovet och 
bli behörig frisör.

 » HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 2 och Svenska 3 i ditt individuella val 
samt utöka studieplanen med Engelska 6 (100p) så 
får du grundläggande behörighet till högskolan.

 » DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Att kunna bemöta kunder på ett professionellt sätt.

 » UTBILDNINGSRESA*
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till en  
storstad i Europa. Målet är att se på den europeiska  
marknaden och spegla dina erfarenheter på den  
internationella frisörscenen.

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

Frisör
Entreprenörskap..............100
Hantverk  
– introduktion .................200
Tradition och  
utveckling .........................100 

Programämnen 
400 poäng

Inriktning frisör
Frisör 1 ...............................200
Frisör 2 ..............................200
Frisör 3 ..............................200
Frisör 4 ..............................200

Frisör 5 ..............................200
Frisör 6a .............................100
Material och miljö ............100

Inriktning/profil 
1 200 poäng

200p

100p

Individuella val

2 500 p

600p

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete


