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Lokale undervisningsplan for frisøruddannelsen på 

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier  

Overordnet indledning for Herningsholm 
Dette er den lokale undervisningsplan de forskellige uddannelser på Herningsholms 

Erhvervsskole & Gymnasier. Hvis du vil vide mere om skolen generelt, se her:  Herningsholm 

Indledning 

Undervisningen tager afsæt i helhedsorienteret undervisning bestående af projekter. Hermed 

understøttes eleven i arbejdet med de emner, som interesserer eleven og dermed synliggøres 

helheden i uddannelsen. Desuden skabes sammenhæng mellem skole og samfund. 

Det er nødvendigt at differentiere på frisøruddannelsen. Vores elever kan have vidt forskellige 

personlige, skolemæssige og erhvervsmæssige baggrunde og læringsforudsætninger. Vi har 

aldersmæssigt en bred spændvidde, da vi både har unge elever, der kommer direkte fra folkeskolen 

og voksne elever, der har mange års erhvervserfaring og evt. kommer fra andre uddannelser. Vi har 

elever, der stadig bor hos deres forældre og elever, der selv er forældre.  

Vi vil gerne differentiere individuelt og sætte individuelle mål, hvis det er nødvendigt. Vi vil forsøge at 

imødekomme både den udfordrede elev og den stærke elev. Vi kan differentiere ved at planlægge 

opgaver og aktiviteter på forskellige niveauer. Vi vil bruge gruppearbejde til at differentiere. Det kan 

foregå ved at gruppeopdele et hold efter niveau eller blande grupper med udfordrede og stærke 

elever.  

De svageste elever kan mødes med en individuel målsætning og opgaver, der passer til deres 

udviklingsmuligheder. Det samme gælder de stærke elever. 

Undervisningen er organiseret i forskellige projekter af varieret længde. Der er fokus på kollaborativ 

læring; det lærende fællesskab præget af vidensdeling, kommunikation, udvikling og samarbejde. 

Rammerne for de enkelte projekter er overordnet beskrevet, men kernen er den dynamiske 

udviklingsproces, som eleverne skal gennemgå. Undervisningen i projektarbejdet gennemføres i 

grupper eller enkeltvis og didaktikken er overvejende baseret på det induktive princip, hvor eleven 

lærer at arbejde engageret, nysgerrigt, selvstændigt og problemløsende. Undervisningen i projekterne 

skal medvirke til at opbygge, udvikle og udfordre elevernes fagidentitet og lære eleverne at 

generalisere det lærte, så de kan overføre det lærte til en anden praktisk kontekst. Projektarbejdet 

udmøntes i holdfælleskaber, hvor der skabes rum til refleksion og fordybelse. 

Herningsholm, og dermed også frisørafdelingen, har valgt at prioritere DM i Skills højt. Dette har 

bevirket at der er kommet mange unge mennesker hertil, som selv får mulighed for at danne sig et 

billede af en hverdag på en erhvervsskole. De kommer i kontakt med mange andre unge mennesker 

og får mulighed for at dyste i forskellige fagdiscipliner.  

Vi har som afdeling et tæt samarbejde med erhvervslivet – både i forhold til at skabe praktikpladser 

for henholdsvis skolepraktikanter og grundforløbselever. Branchen er os behjælpelig med at dække 

undervisning som vi evt. ikke selv har kompetencerne til, eller selv kan dække samt at videreuddanne 

vores undervisere. 

https://www.herningsholm.dk/


   
 

   
 

Der skabes et faglig og socialt inspirerende studiemiljø, hvor der er fokus på de unge og voksne elevers 

interesser, behov og problemstillinger. Ungdomsuddannelsesmiljøet skabes via faglige aktiviteter, 

hvor eleverne oplever sociale fællesskaber. Det tilstræbes at skabe inspirerende og moderne fysiske 

rammer, som tilgodeser de faglige og sociale aspekter og styrker elevernes læring. 

It bliver et vigtig redskab i alle projekterne, idet mange undervisningsmaterialer vil forekomme 

elektronisk og It vil være et dokumentationsværktøj, som eleverne skal anvende på forskellig vis. 

Som frisør skal du have fingeren på pulsen og konstant følge de nye strømninger fra ind- og udland. 

Det kræver at du følger med i hårmoden og de nyeste teknikker. 

En frisør vasker, klipper og farver hår. Frisøren lægger makeup og farver øjenbryn og vipper. En vigtig 

del af frisørjobbet er at rådgive kunderne om, hvordan de skal pleje deres hår og hvilke frisurer, der 

passer til deres personlighed og hårtype. 

Du vil i din uddannelse hos os møde fagligt dygtige og engagerede lærere. I frisørafdelingen vægter vi 

grundprincipperne i faget højt. Der er altid fokus på, at du er klar til at arbejde med dig selv og være 

åben over for forandringer. Du skal være indstillet på at arbejde sammen med forskellige typer af 

mennesker og være klar til både at arbejde selvstændigt og i grupper. I den daglige undervisning kan 

der indgå projektarbejde med fremlæggelser for andre elever. Det er en del af vores fag at kunne tale 

med og til andre mennesker – også nogle, man ikke kender i forvejen. 

I den daglige undervisning vil der indgå praktisk arbejde med diverse frisørbehandlinger på modeller. 

Du er selv ansvarlig for at skaffe det nødvendige antal af modeller, for at opnå målene på uddannelsen. 

Til dette formål har vi oprettet en offentlig gruppe på Facebook, hvor elever og modeller kan komme 

i kontakt med hinanden. Find gruppen her: 

Modelside til frisørafdelingen på Herningsholm Erhvervsskole. 

I løbet af hovedforløbet vægter vi højt at arbejde aktivt med idéen om ”den gode Herningsholm-elev”. 

Du vil igennem din dagligdag på skolen møde forventninger til at du: 

• Har gode vaner, hvilket ses ved at man overholder det aftale, møder til tiden, hilser på de mennesker 

man møder, rydder op efter sig selv og kommer med godt humør.  

• Er vedholdende i med- og modgang, hvilket ses ved at man er udholdende, målbevidst og giver ikke 

op selvom det bliver svært. 

• Har mod, hvilket ses ved at man har mod til at være sig selv, til at være sig selv bevidst, til at tænke 

anderledes, til at erkende sine fejl/fortæller når der sker en fejl, til at bede om hjælp og til at blive 

bedre. 

• Tager ansvar, hvilket ses ved at man tager ansvar for sine handlinger, for helheden, for egen dannelse 

og er bevidst om at man er ambassadør for frisøruddannelsen.  

• Er en god kammerat, hvilket ses ved at man er opmærksom på sine omgivelser, har respekt for andre 

og hjælper hinanden  

• Er reflekterende (socialt og fagligt i forhold til sig selv og omverdenen), hvilket ses ved at man 

vurderer konsekvenser af egne handlinger, ser muligheder på kort og lang sigt og er ikke bange for at 

møde fremtiden og forstår nødvendigheden af faglig udvikling. 

Da du ofte er i kontakt med forskellige kemiske væsker og har hænderne meget i vand, kan det give 

problemer, hvis du har sart hud eller tendens til allergi. Men du lærer selvfølgelig om, hvordan du 

beskytter dig selv. 

https://www.facebook.com/groups/1489182848005541


   
 

   
 

Du vil i løbet af hele frisøruddannelsen få brug for frisørfagets teoribog, som størstedelen af 

undervisningen er bygget på. Teoribogen kan købes her: Frisørens fagbog fra Praxis  

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du: 

• Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker 

• Har god fysik 

• Er indstillet på at arbejde stående det meste af dagen 

• Har fokus på kvalitet og detaljer 

• Er indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre 

• Er indstillet på skiftende arbejdstider 

• Er indstillet på at bruge it-værktøjer 

Der er ikke mulighed for EUX på frisøruddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 

Neden for findes frisøruddannelsens uddannelsesordning. Uddannelsesordningen indeholder 

generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Her oplyses 

om uddannelsens overordnede struktur og fagoversigt: 

Den generelle uddannelsesordning - frisør  

Uddannelsens opbygning 
Hovedforløbsdelen på frisøruddannelsen varer 3,5 år. Der er i alt 8 skoleophold af hver 5 ugers 

varighed. Den resterende del af uddannelsen foregår på lærepladsen. 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør 

Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg 

 

 

Kort om afdelingen 
I frisørafdelingen råder vi over en del lokaler, der indbefatter muligheder for både praktisk og teoretisk 

undervisning. De praktiske lokaler er indrettet efter arbejdsmiljølovens regler og bestemmelser. 

https://webshop.praxis.dk/produkter/frisoer-fagbog/
https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/48/Uddannelsesordning%202020%20-%20Fris%C3%B8r.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208573
https://www.frisorfaget.dk/


   
 

   
 

Vi har diverse værktøj og udstyr til rådighed deriblandt øvelseshoveder. Vi tilbyder i afdelingen 

mulighed for køb af eget værktøj, udstyr, øvelseshoveder og sakse.  

Frisøruddannelsen råder over følgende undervisere: 

 

UNDERVISER  FUNKTION  KVALIFIKATIONER 

Lise Mols Madsen • Underviser 

• Kontaktlærer 

• Mesterlære-ansvarlig 

• Den 4-årige frisøruddannelse 

• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Ditte Vands • Underviser 

• Kontaktlærer 

• Den 4-årige frisøruddannelse 

• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Irene Ingerslev • Underviser 

• DM i Skills 

• Den 4-årige frisøruddannelse 

• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik  

Mette Brændgaard  • Underviser  

• SKP-ansvarlig 

• Den 4-årige frisøruddannelse 

• Pædagogikum  

 

Grundforløb 1 
Tandklinik og frisør 

Vil du gerne lære at yde en god service i butikken, klinikken eller salonen? Vil du gerne være 

bevidst om din personlige fremtræden, når du servicerer kunderne eller patienterne? 

Kunne du tænke dig at lære mere om ydelser og behandlinger, der passer til kundens og 

patienternes behov? 

Har mennesker din interesse, og kan du lide at være i dialog med andre og yde god service? Så er 

dette måske fagretningen for dig! 

Du vil her få kendskab til følgende uddannelser: 

• frisør 

• tandklinikassistent  

Aktiviteter i fagretningen 

Du vil på denne fagretning få viden om tandklinikassistent- og frisøruddannelsen. 

På frisøruddannelsen arbejder man for eksempel med øvelseshoveder. Man lærer at rådgive 

kunderne om, hvordan de plejer deres hår og hvilke frisurer, der passer til deres stil og udseende. 

På tandklinikassistentuddannelsen får man kendskab til de instrumenter og materialer, der anvendes 

på tandklinikken. Man prøver at assistere ved tandlægestolen og får indblik i de særlige forhold, der 

er på en tandklinik. 

Din skoledag 

Hverdagen på skolen vil være meget anderledes end den, som du kender fra Folkeskolen. 

Tandklinikker og frisørsaloner. Vi lægger stor vægt på kvaliteten af dine samarbejdsevner og din 

arbejdsmoral. Du får viden om hvilke forventninger, krav og arbejdsprofil, der er for uddannelserne, 

og du får kendskab til brancherne ved selv at få fingrene i faget. 

Klar til praktik 

https://www.herningsholm.dk/eud/uddannelser/frisoer/?L=678%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch
https://www.herningsholm.dk/eud/uddannelser/tandklinikassistent/?L=678%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch


   
 

   
 

Fagretningen giver dig også viden om, hvordan du gør dig klar til praktikpladssøgning og får skrevet 

en ansøgning, så der er fokus på det, der sælger dig bedst muligt til din kommende praktikplads. 

Gennem tæt samarbejde med lokale virksomheder, er det også muligt for dig at komme i praktik i en 

frisørsalon eller en tandklinik. 

 

Fagretningen er tilknyttet hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik. Varigheden af 

Grundforløb 1 er 20 uger med opstart i august. 

Grundforløb 2 
På frisøruddannelsen er der adgangsbegrænsning på Grundforløb 2. Det betyder, at du skal have en 

praktikaftale med en virksomhed eller søge om en plads på Herningsholm Erhvervsskole for at blive optaget 

på en af uddannelserne. 

Du ansøger på optagelse.dk og vil blive indkaldt til en uformel samtale i forbindelse med en praktisk opgave 

i et af vores praktiklokaler. Blandt ansøgerne vælger Herningsholm Erhvervsskoles frisøruddannelse de 

bedst kvalificerede til kvotepladserne. 

Der bliver valgt mellem de elever, som går på Grundforløb 1, og de som starter direkte på Grundforløb 2. 

Der er ansøgningsfrist to gange om året - 1. juni og 1. december. 

 

KOMPETENCER FORUD FOR OPTAGELSE TIL SKOLEUNDERVISNING I HOVEDFORLØBET 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde 

betingelserne i stk. 2-7. 

 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

 

1) Teori og terminologi til at planlægge og løse arbejdsopgaverne. 

2) Brancherelevante informationskilder. 

3) Formernes funktionalitet og stilperioder i faget design. 

4) Basale farveteknikker. 

5) Strukturbehandling med tilhørende diagnose og kartotekskort. 

6) Sikkerhed og miljø i forhold til frisøren og kunden. 

7) Afsætningsforhold på uddannelsesområdets forskellige markeder, herunder markedsforskelle i 

købsadfærd og markedsføring. 

 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 

1) Tegning af de fire grundlæggende klippeformer med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. 

2) Integration af klippeformerne i basale klipninger med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, 

med tilhørende føntørringsteknikker til M/K. 

3) Basale farveteknikker i faget design med ”new generation”. 

4) Anvendelse af fagets traditionelle produkter. 

5) Strukturbehandlinger med tilhørende diagnose og kartotekskort. 

6) Farveteknikker og deres designmæssige betydning. 

7) Hårvask og hovedbundsmassage med tilhørende diagnose. 

8) Grundlæggende hygiejneprincipper. 

9) Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen af en markedsføringsplan. 

https://www.optagelse.dk/


   
 

   
 

 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 

1) under vejledning forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres 

relevans i konkrete sammenhænge, 

2) under vejledning forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre 

som miljø, sikkerhed og kvalitet, 

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en 

given situation, herunder de fire klippeformer og grundlæggende føntørringsteknikker med 

anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, 

4) anvende farver til at udtrykke, understøtte eller korrigere deres designmæssige former, 

5) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre 

metoder, 

6) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

7) samarbejde med andre om løsning af opgaver, 

8) anvende innovative og designmæssige metoder i opgaveløsning, 

9) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et 

diagram, anvende statistik, følge en vejledning med udgangspunkt i faget afsætning og andre 

matematiske termer, 

10) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning såsom arbejdssedler, 

egenkontrol o.l., 

11) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning, 

12) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning, 

13) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige 

sammenhænge, 

14) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v., 

15) anvende faglige udtryk og begreber i forbindelse med det kemiske arbejdsmiljø for frisører, 

16) anvende korrekte personlige værnemidler, handsker og korrekt udsugning, 

17) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen, 

18) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 

19) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren, 

20) arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper, 

21) forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand inden for branchen, 

22) beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, som forskellige 

målgrupper efterspørger, 

23) indkøbe og bestille varer, herunder formler til beregning af svind og 

24) udføre farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn med voks og pincet.  

 

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:  

Bestået prøven kemisk arbejdsmiljø for frisør. 

 

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en 

standard: 

 

1) Fejl, der fremgår ved udregning ifølge farvestjernen, og korrigeres ved coloration. 

2) Fejl og afvigelser ved behandlingen, herunder behandling, der skaber allergisk reaktion hos kunden. 

 

Kilde: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør 

https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/48/Bekendtg%C3%B8relsen%20til%20fris%C3%B8r%202020.pdf


   
 

   
 

På grundforløb 2 sker løbende bedømmelse, feedback og feedforward. 

Den afsluttende grundforløbsprøve afholdes i den sidste uge af grundforløbet. 

Eksamensregler  
Link til Herningsholms generelle information om eksamen  

 

Hovedforløb 
Helhedsorienteret undervisning er en tilgang til at udvikle undervisningsforløb, hvor undervisningen 

bygges op om helheder, som er meningsfulde at arbejde med for eleverne. 

Gennem det helhedsorienterede forløb arbejder eleverne med de faglige mål, som de skal mestre i de 

forskellige fag og faglige temaer. Forløbene involverer desuden ofte personlige, sociale og praktiske 

kompetencer, som rækker ud over de faglige mål. 

Helheden kan være kendt af eleverne i forvejen ved, at de kobler sig til elevernes liv, hverdag, 

arbejdsliv og frisøruddannelsen. Forløbene kan også handle om helheder, som eleverne ikke kender 

endnu, men som de kan lære at kende gennem forløbet. Det vigtigste er, at eleverne oplever, at 

helheden er meningsfuld i forhold til deres uddannelsesretning og interesser, så de motiveres til at 

arbejde med helheden og delene. 

De helhedsorienterede forløb vil ofte være centreret om et produkt, resultat eller aktivitet, som 

samtidigt danner udgangspunkt for elevernes faglige dokumentation. 

Det er desuden centralt, at eleverne oplever ejerskab til forløbet og opgaverne. Dette skabes bl.a. 

gennem et tæt samarbejde og en god relation mellem lærere og elever, og at lærerne giver eleverne 

en passende grad af medbestemmelse i forløbet 

Helhedsorienteret undervisning forstås som en undervisningsform, hvor flere fag tænkes sammen og 

integreres i helheder, der ud fra en frisørfaglig forståelse virker meningsfulde for eleven. Helhederne 

har en tydelig sammenhæng med frisørfaget, som eleven er i gang med at lære, hvor undervisningen 

samtidig tilrettelægges ud fra den enkelte elevs realkompetencer.  

Helhedsorienteret undervisning kan typisk være forløb, som er organiseret i gruppearbejde med 

temaer, cases eller projekter. 

Der er 26 timers lærerstyret undervisning om ugen.  

Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvori læreren indgår 

aktivt.  

I erhvervsuddannelserne indgår læreren typisk aktivt i følgende tre former for 

undervisningsaktiviteter: Formidling af fagligt stof, demonstration af en færdighed, vejledning og 

løbende evaluering i forbindelse med elevernes selvstændige opgave- eller problemløsning. Disse 

aktiviteter kan udføres for større eller mindre elevgrupper og for enkelte elever. 

Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse skal være obligatorisk, og læreren 

skal være til stede eller umiddelbart til rådighed. 

Undervisningen på hovedforløbet gennemføres som fuldtidsundervisning inkl. elevernes selvstændige 

opgaveløsning, modelsøgning, forberedelse, mv.  

Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et omfang svarende til 

arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer om ugen. 

 

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=484%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch#c10064


   
 

   
 

I den udvidede uddannelsesordning for frisøruddannelsen version 9 beskrives alle 

uddannelsesspecifikke fag, grundfag og praktikmål for uddannelsen. Heri findes også varigheden og 

resultatformen for det enkelte fag. Læs den her: 

Udvidet uddannelsesordning frisør version 9 

 

Prøver 

På hovedforløbet sker løbende bedømmelse, feedback og feedforward. 

Bedømmelsesplaner for skoleprøven og svendeprøven kan ses her: 

Skoleprøven 

Svendeprøven 

Skolepraktik 
Skolepraktik er en ordning, hvor skolen eller rettere et praktikcenter går ind og overtager 

uddannelsesforpligtigelsen i en periode, indtil eleven finder en praktikplads ved en virksomhed. På 

den måde kan du gennemføre din uddannelse, selvom du ikke finder en praktikplads lige efter 

grundforløb 2. I skolepraktik skal du lære de samme ting, som hvis du var i praktik i en virksomhed. 

Der kan være forskellige grunde til, at du kommer i skolepraktik. 

Hvis du ikke har en ordinær læreplads 
Langt de fleste skolepraktikanter er kommet i skolepraktik, fordi de ønsker at fortsætte deres 

uddannelse efter grundforløbet, men ikke har fundet en ordinær praktikplads i forbindelse med 

afslutningen af grundforløbet. 

Hvis du ikke har en ordinær praktikplads, vil du blive orienteret om skolepraktik. For at blive tilbudt en 

plads i skolepraktik, skal du opfylde EMMA-kriterierne.  

EMMA-kriterierne 
EMMA-kriterierne er nogle krav, som skolepraktikanter skal overholde for at kunne være i 

skolepraktik. 

EMMA er en forkortelse, som står for, at eleven skal være: 

• Egnet – det vil sige, at du skal være fagligt egnet til den uddannelse, du er i gang med. 

• Mobil – fagligt (være villig til evt. at skifte uddannelsesområde) 

• Mobil – geografisk (være villig til at flytte efter en praktikplads) 

• Aktivt søgende  

 

Kriterierne gælder gennem al den tid, hvor eleven er i skolepraktik. 
Bliver du optaget, starter du i skolepraktik én måned efter afslutningen af grundforløbet. 

Hvis du har en kort uddannelsesaftale 
Andre kommer i skolepraktik, fordi de har indgået det, der hedder en kort uddannelsesaftale med en 

virksomhed. En kort uddannelsesaftale skal omfatte en del af uddannelsen med både praktik i en 

virksomhed og skoleforløb. Hvis du har en kort uddannelsesaftale, som ikke bliver forlænget, og du 

ikke kan finde en ny virksomhed, der vil indgå en kort aftale, kan du fortsætte din uddannelse i 

skolepraktik. 

https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/48/Uddannelsesordning%202020%20-%20udvidet%20oversigt%20(003).pdf
https://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/svendeprove/skoleprover
https://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/svendeprove


   
 

   
 

Hvis du har mistet din læreplads 
Hvis du uforskyldt mister din læreplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik. Det kan fx 

skyldes, at virksomheden er gået konkurs. Som skolepraktikant får du en skolepraktikydelse på 2947,- 

pr måned, hvis du er under 18 år og 7055,- pr måned, hvis du er over 18 år. Du skal betale skat af 

skolepraktikydelsen. Derudover kan du få refunderet nogle af dine transportudgifter med en sats, der 

svarer til 90% af billigste offentlige transport. Det er de samme mål, der skal nås under dit 

uddannelsesforløb, så du er ikke uddannelsesmæssigt dårligere stillet som skolepraktikant. Derudover 

vil du i løbet af din uddannelse komme på forskellige virksomhedsophold og får dermed oplevet 

forskellige virksomhedskulturer og måder at arbejde på. 

Herningsholms praktikcenter 

Håndbog: Skolepraktik i erhvervsuddannelserne  

 

EUV+RKV 
 

Hvis du er over 25 år, starter du på Erhvervsuddannelse for voksne: EUV.  

En EUV bygger videre på den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse 

sammensættes afhængig af din uddannelse og erfaring, og din som oftest vil en EUV være kortere 

end en almindelig erhvervsuddannelse. 

Ønsker du at starte på EUV, så kontakt os på 72 13 46 00 eller voksenspor@herningsholm.dk.  

Som udgangspunkt foretages realkompetencevurdering (RKV) af EUV-elever forud for opstart på 

forløbet, og har en varighed mellem ½ og 3 dage. Realkompetencevurderingen foretages med 

udgangspunkt i den dokumentation som eleven fremsender eller medbringer til RKV-samtalen samt 

test i kernefaglighederne. På baggrund af RKV udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan, hvor 

længden på uddannelsen og undervisning i de enkelte fag fastsættes. 

 

https://www.herningsholm.dk/praktikcenter/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf18/jul/180709-skolepraktik-i-erhvervsuddannelserne-offentliggjort.pdf
mailto:voksenspor@herningsholm.dk

