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GENERELT FOR SKOLEN  

PRAKTISKE OPLYSNINGER  

 

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE & GYMNASIER 

LILLELUNDVEJ 21  

7400 HERNING  

TLF: 72 13 45 00 

E-MAIL.: MAIL@HERNINGSHOLM.DK  

WEBSIDE: WWW.HERNINGSHOLM.DK     

DIREKTØR: ALLAN KORTNUM  

 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er arbejdsplads for cirka 430 med-
arbejdere og uddannelsesinstitution for de cirka 10000 elever og kursister, 

der hvert år gør brug af skolens mange tilbud. 

Vi kombinerer høj kvalitet i undervisningen med åbenhed og tillidsfuld re-
spekt for eleverne. Vi har de kompetencer og ressourcer, som sikrer, at ud-

dannelsestilbuddene er blandt landets absolut bedste. 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier vil gerne gå i front med talentud-
vikling. Vores elever på både erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasium 

deltager i flere nationale og internationale talentkonkurrencer. 

 

 

 

 

  

mailto:mail@herningsholm.dk
http://www.herningsholm.dk/
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SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE GRUNDLAG 
 

MISSION (HVORFOR ER VI HER?) 

• Vi skaber det uddannelsesmæssige grundlag for fremtidens samfund og arbejdsmarked. 

VISION (HVAD VIL VI?) 

• Vi er en central og fremtidsorienteret aktør i et stærkt midt- og vestjysk vækstmiljø.  
• Herningsholm vil opleves som et kvalitetsprodukt inden for uddannelsesverdenen.  

HVAD VIL VI KENDES FOR? (STRATEGISKE MÅL) 

• Vi er attraktive for uddannelsessøgende og aftagere inden for vores målgruppe 
• Vi har en udviklingsorienteret organisation 
• Vi er synlige med en klar profil 
• Vores økonomi er langsigtet bæredygtig 

SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER DE KOMMENDE ÅR: 

• Studiemiljø 
• Synliggøre videreuddannelses- og karrieremuligheder 
• Entreprenant tilgang 
• Kobling mellem teori og praksis 
• Fokus på talentmiljø 

VI ØNSKER AT SKABE EN KULTUR, DER ER BASERET PÅ GROWTH MINDSET-TANKEGANGEN, HVOR FOKUS ER 
PÅ: 

• Udfordring 
• Vedholdenhed 
• Indsats 
• Feedback 
• Inspiration 

 

GENNEM ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE OG DANNELSE GIVER VI VORES ELEVER MULIGHED FOR AT BLIVE 
SÅ FAGLIGT OG UDDANNELSESMÆSSIGT KOMPETENTE SOM OVERHOVEDET MULIGT: 

VI BYGGER BROER  

Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik og sammenhæng i uddannelsen. Samar-
bejde med folkeskolerne. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Videreuddannelse. Internationalt samar-
bejde. Tværfaglighed. Portfolio. Logbog.  
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VI STØBER FUNDAMENTER  

Kontaktlærerordning. Vejledning. Dannelse i en erhvervsmæssig kontekst. Medansvar. Engagerede undervisere. Faglig 
stolthed og identitet. Høj faglighed.  

VI HANDLER  

Tidssvarende tilgange til læring. It som didaktisk redskab. At have mod til at ville. Klare og synlige mål. Tydelig feedback. 
Høj faglighed. Talentudvikling. Evalueringskultur.  

VI SKABER ENERGI  

Udvikling. Motivation. Ambitioner. Erhvervsfagligt læringsmiljø. Motion og bevægelse. Lærelyst.  

VI KENDER KUNDERNE  

Differentiering. Udgangspunkt i den enkelte elev. Eleven i centrum. Respektfuldhed. Inkluderende læringsmiljø. Moti-
vere eleverne til at blive så dygtige, som de kan. Efterspørgslen i erhvervslivet.  

HERNINGSHOLM-ELEVEN  

Udvikling og dannelse af eleverne foregår som en integreret del af undervisningen. På Herningsholm Erhvervsskole & 
Gymnasier ser vi elevernes dannelsesrejse som en væsentlig del af uddannelsen, hvorfor vi har fastsat en række kende-
tegn, som den gode elev fra Herningsholm har efter endt uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole: 

• Har gode vaner, hvilket ses ved at man overholder det aftale, møder til tiden, hil-
ser på de mennesker man møder, rydder op efter sig selv og kommer med godt hu-

mør 

• Er vedholdende i med- og modgang, hvilket ses ved at man er udholdende, målbe-
vidst 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  

• Er entreprenant  

• Tager ansvar, hvilket ses ved at man tager ansvar for sine handlinger, for helhe-
den, for egen dannelse og er bevidst om at man er ambassadør for virksomhe-

den/skolen  

• 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 fag-
lig udvikling 

 

Link til Herningsholms FDPG   

https://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/EUD/Faelles_didaktisk_og_paedagogisk_grundlag_for_EUD_og_EUX_paa_Herningsholm_Erhvervsskole_dec_2015.pdf
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OVERORDNET BESTEMMELSE OM ELEVERNES ARBEJDSTID  
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 hovedforløb gennemføres som fuldtidsundervisning inkl. elevernes selvstændige opgaveløsning, 
hjemmearbejde, 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. 

OVERORDNEDE BESTEMMELSER OM VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER  

Forud for optagelse på uddannelsen tilsikres at eleven lever op til adgangskravet med minimum karakteren 02 i dansk 
og matematik.  

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering:  

1. VURDERING AF ELEVENS REELLE KOMPETENCER – DET ELEVEN KAN 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på.  

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres for eksempel i forbindelse med job og beskæfti-
gelse i foreningsliv.  

Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen og sker gennem samtale med 
kontaktlærer og/eller vejleder.  

2. VURDERING AF ELEVENS FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE UDDANNELSEN, herunder om uddannel-
sen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er 
gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare om uddannelsen er den rigtige for eleven, og sker ved samtale 
og evt. FVU-test.  

3. VURDERING AF ELEVEN BEHOV FOR TILTAG, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støtte-
muligheder. Dette sker indledningsvist i introsamtalen med studievejleder forud for opstart på uddannelsen og løbende 
i samtaler med kontaktlærer og/eller studievejleder. Elevens personlige uddannelsesplan udarbejdes senest 2 uger efter 
opstart på uddannelsen. EUV-elever indleder uddannelsen med en realkompetencevurdering (RKV) af varighed på mel-
lem ½ dag og op til 3 dage. 
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GENERELLE EKSAMENSREGLER 
Link til Herningsholms generelle information om eksamen  

OVERGANGSORDNINGER  

I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en uddannelse, vil der blive taget 
stilling til, om eleven vil kunne nå de for uddannelsen opstillede krav. Dette gøres i samråd med elev og praktiksted. 

  

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=484%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch#c10064
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HOVEDFORLØB – FRISØR 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør 

Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg 

PRAKTISKE OPLYSNINGER  

FRISØRUDDANNELSENS ADRESSE 

Lillelundvej 21 A, Bygning 26 

 

 

UDDANNELSESLEDER 

Maiken Dahl 

25 42 48 47 

mkd@herningsholm.dk 

VEJLEDER 

Lisbeth Sortberg 

72 13 48 45 

lso@herningsholm.dk 

UDDANNELSESSEKRETÆR 

Martin Andreas Sørensen 

72 13 48 27 

mas@herningsholm.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208573
https://www.frisorfaget.dk/
mailto:mkd@herningsholm.dk
mailto:lso@herningsholm.dk
mailto:mas@herningsholm.dk
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PÆDAGOGISKE, DIDAKTISKE OG METODISKE GRUNDLAG  
Undervisningen tager afsæt i helhedsorienteret undervisning bestående af projekter. Hermed understøttes eleven i ar-
bejdet med de emner, som interesserer eleven og dermed synliggøres helheden i uddannelsen. Desuden skabes sam-
menhæng 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 erhvervs-
skole. 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. 

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 fælles-
skaber. 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. 
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KRITERIER FOR VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER  

Underviserne giver løbende feedback og feedforward på elevens løsning af opgaver og dermed faglige kompetencer. 
Underviserne foretager løbende samlede tværfaglige vurderinger af elevens faglige niveau, og såfremt det vurderes at 
elevens gennemførsel vil være problematisk, indstilles eleven til en samtale ved underviseren. Denne samtale kan enten 
være af vejledende karakter, hvor eleven vejledes til hvad han/hun skal gøre for at opnå de konkrete læringsmål f.eks. 
ved hjælp af støtteordning el. lign. eller en udmeldelsessamtale, hvis det ikke længere skønnes realistisk at eleven kan 
gennemføre uddannelsen. 

Læs om skolens fraværspolitik her: 

Vejledning om studieaktivitet 

Underviserne laver løbende vurdering af elevens studieaktivitet, hvilket sker på baggrund af elevens aktivitet i under-
visningstimerne, opgaveløsning og afleveringer. Underviserne vurderer løbende elevens evne til at begå sig i faget og 
samarbejde med andre elever f.eks. i forbindelse med gruppearbejde samt elevens evne til at være ”en god kammerat”. 

Ved manglende studieaktivitet og/eller samarbejdsevner indkaldes eleven ligeledes til ”brevsamtaler” af samme karak-
ter som ved fravær. Dette sker i samarbejde med elevens læreplads. Der skelnes ikke mellem årsag til brevsamtalen, 
dvs. eleven kan være indkaldt til brev 1-samtale f.eks. pga. fravær og brev 2-samtale pga. manglende studieaktivitet. 

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering:  

1. VURDERING AF ELEVENS REELLE KOMPETENCER – DET ELEVEN KAN 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på.  

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres for eksempel i forbindelse med job og beskæfti-
gelse i foreningsliv.  

Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen og sker gennem samtale med 
underviser og/eller vejleder.  

2. VURDERING AF ELEVENS FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE UDDANNELSEN, herunder om uddannel-
sen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er 
gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare om uddannelsen er den rigtige for eleven, og sker ved samtale 
og evt. FVU-test.  

3. VURDERING AF ELEVEN BEHOV FOR TILTAG, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støtte-
muligheder. Dette sker indledningsvist i introsamtalen med studievejleder forud for opstart på uddannelsen og løbende 
i samtaler med underviser og/eller studievejleder. Elevens personlige uddannelsesplan udarbejdes senest 2 uger efter 
opstart på uddannelsen. EUV-elever indleder uddannelsen med en realkompetencevurdering (RKV) af varighed på mel-
lem ½ dag og op til 3 dage. 

EUV  

Som udgangspunkt foretages realkompetencevurdering 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 frem-
sender eller medbringer til RKV-samtalen samt test i kernefaglighederne. På baggrund af RKV udarbejdes elevens per-
sonlige uddannelsesplan, hvor længden på uddannelsen og undervisning i de enkelte fag fastsættes.  

https://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/EUD/fravaer_udmeld_folder_ELEVER_2019.pdf
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UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØBET 

 

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 

FREMGANGSMÅDE VED VURDERING AF ELEVENS EGNETHED VED OPTAGELSE TIL 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 grund-
forløbet, 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 skoleprak-
tik, 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  

 

https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/48/Fris%C3%B8r%20uddannelsesordning%202019%20-%20generelle%20tekst.pdf


12 

 

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. 

HVIS DU HAR MISTET DIN LÆREPLADS 

Hvis du uforskyldt mister din læreplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik. Det kan fx skyldes, at virksom-
heden 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 virksomheds-
kulturer og måder at arbejde på. 

Håndbog: Skolepraktik i erhvervsuddannelserne  

 

INDHOLDET I SKOLEPRAKTIK, SAMT PRAKTIKBEDØMMELSE AF ELEVER I  PRAKTIK 

 

  

  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf18/jul/180709-skolepraktik-i-erhvervsuddannelserne-offentliggjort.pdf
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BEDØMMELSESPLAN  
På hovedforløbet sker løbende bedømmelse, feedback og feedforward jf. afsnittet om Kriterier for vurdering af elever-
nes kompetencer og forudsætninger.  

Bedømmelsesplaner for skoleprøven og svendeprøven kan ses her: 

Skoleprøven 

Svendeprøven 

EKSAMENSREGLER  

Link til Herningsholms generelle information om eksamen  

Grundfaget Psykologi F på hovedforløbet afsluttes ikke med eksamen. 

SAMARBEJDE MED DET FAGLIGE UDVALG, PRAKTIKVIRKSOMHEDEN OG ELEV  

DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG 

 

REPRÆSENTANTER ORGANISATION  

Karen Magrethe Thomsen (forkvinde) DFKF 

Louise Kobberholm Kristensen Dofk 

Benny Enoksen Hansen Dofk 

Jesper Brink Steffensen Dofk 

Marianne Dalsgaard DFKF 

Elna Marie Vejgaard         DFKF 

Lone E. Stilling Struer Statsgymnasium 

Annika Hansen (elevrepræsentant) DFKF 

 

  

https://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/svendeprove/skoleprover
https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/20/Fris%C3%B8rfagets%20bed%C3%B8mmelsesplan%202019.pdf
https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=484%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch#c10064
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LÆRERKVALIFIKATIONER, RESSOURCER OG UDSTYR  
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. 

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 
• SKP-ansvarlig 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Anne Lund Nyborg • Underviser  
• Indkøber  
• AUB-midler 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik  

Irene Ingerslev • Underviser 
• DM i Skills 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik  

Louise Lyngsø • Underviser • Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Mette Brændgaard  • Underviser  • Den 4-årige frisøruddannelse 
• Pædagogikum  

 

OVERGANGSORDNINGER  

I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en uddannelse, vil der blive taget 
stilling til, om eleven vil kunne nå de for uddannelsen opstillede krav. Dette gøres i samråd med elev og praktiksted. 
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LÆRINGSAKTIVITETER  
 

ELEVRETTET BESKRIVELSE 
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 hår-
type. 

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 i gennem 
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 nødvendighe-
den 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. 

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  

https://www.facebook.com/groups/1489182848005541
https://webshop.praxis.dk/produkter/frisoer-fagbog/
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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 

Her kan du se den seneste statistik om frisøruddannelsen: 

 

VARIGHED  

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. Varigheden på hver enkelt af de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet 
kan ses i den udvidede uddannelsesordning i afsnittet ”Læringselementer”.  
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ELEVENS ARBEJDSTID  

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. 

Mødetiderne på skolen er således: 

 
 

Mandag 
 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

KL. 8.00-14.15 8.00-14.15 8.00-14.15 8.00-14.15 8.00-12.15* 
 

08.00 
– 

09.30 
 

     

PAUSE: 9.30-9:45 
 

09.45 
– 

11.15 
 

     

PAUSE: 11.15-11.45 
 
11.45 

– 
14.15 

 

    
*INGEN  

FROKOSTPAUSE 
 

FRI KL. 12.15 
FRI KL. 14.15 
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LÆRINGSMILJØ   
Helhedsorienteret undervisning er en tilgang til at udvikle undervisningsforløb, hvor undervisningen bygges op om hel-
heder, 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 frisøruddan-
nelsen. 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 ud-
gangspunkt for elevernes faglige dokumentation. 

Det er desuden centralt, at eleverne oplever ejerskab til forløbet og opgaverne. Dette skabes bl.a. gennem et tæt sam-
arbejde 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 hel-
heder, 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. 

EVALUERING  

Vi henviser til afsnittet om ”Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger”.  

Resultatformen på hver enkelt af de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet kan ses i den udvidede uddannelses-
ordning i afsnittet ”Læringselementer”. 

RESSOURCER OG RAMMER, HERUNDER LÆRERKVALIFIKATIONER OG UDSTYR.  

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. 

Vi har diverse værktøj og udstyr til rådighed deriblandt øvelseshoveder. Vi tilbyder i afdelingen mulighed for køb af eget 
værktøj, udstyr, øvelseshoveder og sakse.  

UNDERVISERE PÅ FRISØRUDDANNELSEN:  

Vi henviser til afsnittet om ”Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr”. 
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LÆRINGSELEMENTER  
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 

 

MÅLMATRIX FOR FRISØRUDDANNELSENS HOVEDFORLØB 

På de følgende sider, kan du se indholdet og aktiviteterne i fagene på hovedforløbet.  

Målmatrixen giver en oversigt over fag- og læringsmål samt fordelingen af de uddannelsesspecifikke fag på de 8 skole-
perioder.  

Du kan også læse Frisørfagets Fællesudvalgs vejledning til elevens arbejde og praktikmål på lærepladsen her: 

Bedre oplæring i virksomheden 

  

https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/48/Uddannelsesordning%20fris%C3%B8r%202019%20-%20udvidet%20oversigt.pdf
https://www.frisorfaget.dk/attachments/article/70/Ans%C3%A6ttelse%20af%20en%20nye%20fris%C3%B8relev%20PRAKTIKREGLER%202015.pdf


20 

 

1. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Bogføring 
(11394) 

• Eleven kan foretage daglig bogføring/kassekladde i en 
frisørsalon. 

• Eleven kan udføre budgetlægning og fastlægge be-
handlingspriser.  

• Eleven kan håndtere frisørsalonens bestillingsbog - ma-
nuelt og elektronisk.  

• Eleven kan læse og forstå sin e-boks, lønseddel, herun-
der ATP, pensioner, feriepenge o.l.  

• Eleven har kendskab til arbejdsmarkedsforhold. 

Rutineret Eleven vil få en gennemgang af frisørbranchens 
booking/kasse/produkt- og lager system, således de har 
kendskab til hvilke muligheder, der findes. 
 
Eleven vil endvidere få kendskab til den daglige drift af en 
frisørsalon, samt har kendskab til arbejdsmarkedsforhol-
dene.  
 

Klasseun-
dervisning  
 
Projektar-
bejde 

1. og 2.  

Herreklippe-
teknik (10202) 

• Eleven kan udarbejde arbejdstegning. 
• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og 

kombinere dem. 
• Eleven kan udføre plysklipning. 
• Eleven kan udføre skægklipning. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende 

værktøjer ergonomisk korrekt. 
• Eleven kan selvstændigt personliggøre klipningen og 

skæg, så det passer til kundens ansigtsform. 
• Eleven kan foretage voksning af bryn, ører, næse og 

kanter efter teoribogens hygiejneforskrifter. 

Avanceret  Eleverne vil få et øvelseshoved, hvor de vil arbejde med 
de 4 klippeformer og skægklip. Resultatet er en maskulin 
herreklip med fri skægteknik. 
Der vil være en demo fra underviser i maskulin herreklip 
med skæringsteknikker. I demoen vil der være fokus på 
udtyndingsteknikker. 
Eleverne har minimum 4 modeller i maskulin herreklip og 
evt. efterfølgende modeklip. 
Eleven vil blive løbende evalueret.  
 

Værksteds-
arbejde  

1., 2., 4., 5., 
6., 7. og 8.  

Damefrisure-
design 
(10167) 

• Eleven kan foretage indlægningsprincipper til dag-, af-
ten- og selskabsfrisurer med curler og clips. 

• Eleven kan foretage udfrisering af dag-, aften- og sel-
skabsfrisurer. 

• Eleven kan foretage fingerfald og skitsering. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og 

selvstændigt udføre en arbejdsopgave. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende 

værktøjer ergonomisk korrekt. 
• Eleven kan udføre en brush på alle frisuredesign. 
• Eleven kan anvende diverse værktøjer som varmecur-

ler, krøllejern, fladjern, børste og/eller clips. 
• Eleven kan udføre en stylingopgave ud fra et billede.  

Avanceret  Demoer i indlægning, fingerfald og skitsering. Eleverne ar-
bejder derefter selvstændigt med teknikkerne. 
Demoer i brush. Der bliver præsenteret forskellige føntek-
nikker samt viden om værkstedslære. Fokus er på teknik-
kerne og ikke på de færdige frisurer.  
Evalueres på øvelseshoved. 
Afsluttes med en prøve i en færdig dagsfrisure på øvelses-
hoved.  
 

Værksteds-
arbejde  

1., 3., 4., 5., 
6., 7. og 8.  
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Værksteds-
lære/ergo-
nomi (11495) 

• Eleven kan håndtere og placere saks og kam ergono-
misk korrekt og være fortrolig med at arbejde med 
værktøjet.  

• Eleven kan håndtere børste og føntørre ergonomisk 
korrekt og være fortrolig med at arbejde med værktø-
jet.  

• Eleven kan håndtere de forskellige funktioner og an-
vendelse af kunde- og klippestole. 

• Eleven kan placere sig arbejdsmæssigt korrekt ved va-
skestolen.  

• Eleven kan rengøre og vedligeholde sit personlige 
værktøj.  

• Eleven har kendskab til hvorledes man forebygger be-
lastningsskader. 

Rutineret  Eventuelt besøg fra HH Simonsen/Claus Nissen 4 lektioner 
til værkstedslære.  
Når underviser laver klippe- og føndemo vil der blive vist 
de rigtige ergonomiske måder hvorpå at håndtere alle 
værktøjer.  
Ergonomien vil blive implementeret gennem praktisk ar-
bejde eleverne i mellem, hvor de vil løbende observerer 
og korrigerer på hinanden. Dette sker igennem en pro-
jektopgave.  
 

Klasseun-
dervisning 
 
Værksteds-
arbejde 
 
Projektar-
bejde  

1. 

Coloration 
(9004) 

• Eleven kan udfylde en diagnoseseddel. 
• Eleven kan anvende brugsanvisninger.  
• Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejds-

processer. 
• Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer.  
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed 

og substitution inden for arbejdsmiljø. 

Avanceret  Kort gennemgang af farver og farveteori. Derefter farver 
eleverne en model.  
Farvebehandlingen skal være enkel, med udgangspunkt i 
valg af rigtige farver i forhold til modellen.  
Fokus er på klædelighed og korrekt brug af farveteori.  
Resultatet evalueres mundtlig.  

Klasseun-
dervisning 
 
Værksteds-
arbejde  

1., 3. og 4. 
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2. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau  Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Faglig en-
gelsk (11494) 

• Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i 
frisørfaglige termer.  

• Eleven kan mundtlig redegøre om en frisørbehandling på 
engelsk. 

Begynder  Eleven vil gennem klasseundervisning, opgaver og pro-
jekter få kendskab til faglig engelsk. 

Klasseun-
dervisning 
Projektar-
bejde  

2. og 4. 

Bogføring 
(11394) 

• Eleven har kendskab til arbejdsmarkedsforhold Eleven 
har fået indsigt i samfundets rettigheder og pligter. 

• Eleven har lært at læse sine skatteopgørelse, og skatte-
mappe under www.skat.dk. 

• Eleven kan udføre budgetlægning - og fastlægge behand-
lingspriser. 

• Eleven har kendskab til momsloven. 

Rutineret Eleven vil arbejde med markedsføring og dens problem-
stilling, samt de vil blive introduceret for globalisering og 
internationalisering.  
 
Løbende evaluering. 

Klasseun-
dervisning 
og projekt-
arbejde 

1. og 2. 

Herrefrisure-
design 
(10202) 

• Eleven kan udføre fønbølgning med eller uden skilning.  
• Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder 

bombage. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende 

værktøjer ergonomisk korrekt. 

Avanceret  Eleverne vil få vist demo af fønbølger med og uden skil-
ning, bombage og forskellige friseringsteknikker og efter-
følgende selv arbejde på øvelseshoved. 
 
Eleven vil løbende blive evalueret på det udførte arbejde. 
Faget afsluttes med prøver på øvelseshoveder.  
 
Eleven vælger selv om det er med eller uden skilning. 
Tid til hver disciplin: 45 min.  

Værk-
stedsar-
bejde  

2., 4., 5., 6., 7. 
og 8. 

Dameklippe-
teknik 
(10167) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og 
kombinere dem. 

• Eleven kan udføre en arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan selvstændigt vejlede i frisurevalg ud fra kun-

dens proportioner, hårstruktur, hvirvler og groretning. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og 

selvstændigt udføre en arbejdsopgave. 
• Eleven kan udføre en brush på alle frisuredesign. 

Avanceret  Eleverne får 2 øvelseshoveder, hvorpå de udfører x-antal 
frisurer med gennemgang af alle klippeformerne samt 
udtyndingsteknikker.  
 
Der skal lægges vægt på at eleven lærer og behersker 
klippeterminologien både teoretisk og praktisk. 
Eleverne skal have minimum 2 modeller. 
 
Eleven skal ved den sidste model lave en præsentation af 
sine klippeformer ud fra skemaet for designbeslutninger. 
 
Der vil være fokus på klædelighed og udtyndingsteknik-
ker. Alle modeller bedømmes og evalueres. 

Værk-
stedsar-
bejde  

2., 4. og 5. 

http://www.skat.dk/
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Frisørfagets 
teori (11800) 

• Eleven kan hårplejeteori og materialeforståelsesteori.  
• Eleven kan hårets biologi.  
• Eleven kan bruge produktgruppeblade.  
• Eleven kan foretage en selvstændig vurdering på bag-

grund af ovenstående teorier. 
• Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har 

viden om relevante værnemidler i alle kemibehandlinger. 
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og 

substitution inden for arbejdsmiljø. 

Rutineret  Teoretisk undervisning i hårets biologi baseret på teori-
bogen. 
 
Skriftlig test i hårets biologi med minimum 51% korrekt 
besvarelse. 
 

Klasseun-
dervisning  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8. 
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3. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Psykologi 
(10821) 

• Eleven kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning 
identificere begreber og tankegange, der vedrører det 
enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammen-
hænge, det indgår i. 

• Eleven kan navngive og referere til elementære psykologiske pro-
blemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller 
erhverv. 

• Eleven er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspil-
lets betydning, med udgangspunkt i eksempler med 
erhvervsfaglig relevans. 

• Eleven kan registrere og under vejledning foretage simple analyser 
af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 
adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

• Eleven bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, 
køn, social og kulturel baggrund, herunder situations- og 
rollebestemt kommunikation i kendte situationer. 

F  Eleven lærer om psykologi igennem tekster, 
cases, opgaver og film 

Klasseunder-
visning  

3. 

Damefrisure-
design 
(10167) 

• Eleven kan udføre en styling. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt 

udføre en arbejdsopgave. 
• Eleven kan anvende diverse værktøjer så som, varmecurler, krølle-

jern, glatjern, curler mm. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer er-

gonomisk korrekt. 
• Eleven kan udføre fingerstyling. 
• Eleven kan udføre jernondulation/udfrisering af hel frisure. 
• Eleven kan udføre en brush på alle frisuredesign.  

Avanceret  Demo af styling på øvelseshoved. I frisuren 
kan der forefindes krøl- eller bølgebevæ-
gelse. 
Oplæg med billedmateriale, der fokuserer 
på fønteknikker, dagsfrisurer og klædelig-
hed.  
Eleverne arbejder på øvelseshoveder.  
Demo i moderne jernondulation, hvor alle 
længder er tilladt. 
Fingerstyling skal bruges til at gennemar-
bejde krøltegning og at lave finish på en fri-
sure.  
Disciplinerne afsluttes med prøver, der eva-
lueres.  

Værkstedsar-
bejde  

1., 3., 4., 5., 
6., 7. og 8. 

Frisørfagets 
teori (11800) 

• Eleven kan farveteori. 
• Eleven kan foretage en selvstændig vurdering på baggrund af oven-

stående teorier. 

Rutineret  Teoretisk undervisning i farveteori baseret 
på teoribogen. 
 

Klasseunder-
visning  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8. 
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• Eleven kender teorien om New Generation-produkter, der kan be-
nyttes som alternative produkter ifm. hårfarvning og permanent. 

• Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om 
relevante værnemidler i alle kemibehandlinger. 

• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerheds og substitu-
tion inden for arbejdsmiljø. 

• Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

Skriftlig test i farveteori med minimum 51% 
korrekt besvarelse. 
 

New Genera-
tion (11513) 

• Eleven kan anvende relevante værnemidler såsom handsker, ud-
sugning, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø.  

• Eleven har kendskab til New generation/botaniske produkter. 
• Eleven kan foretage en helfarvning med New generation/botaniske 

produkter. 

Rutineret  Tekniker kan tilkobles.  
Der gives oplæg i New Generation. 
Forskellen forklares mellem almindelige far-
ver, botaniske og New Generation-farver.  
De har modeller i botaniske farver og New 
Generation.  

Værkstedsar-
bejde  

3.  

Dag- og aften-
makeup samt 
manicure 
(10166) 

• Eleven kan lægge en dagsmake-up ud fra kundetypen. 
• Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver. 
• Eleven har viden om neglens anatomi, neglesygdomme og neglede-

fekter.  
• Eleven kan orientere om forskellige kunstige negle og deres kvalitet.  
• Eleven kan foretage neglefiling.  
• Eleven kan give håndmassage. 
• Eleven kan lakere med og uden farve. 

Begynder  Eleverne informeres om, at de skal med-
bringe egen model, såfremt de ikke ønsker 
at bruge egne negle.  
Gennemgang af makeup-produkter samt 
demo i dagsmakeup.  
Eleverne arbejder med makeup, med fokus 
på klædelighed og at skabe sammenhæng 
mellem stil og farvevalg.  
Eleven vil løbende blive evalueret på det 
udførte arbejde. 

Klasseunder-
visning  
Værkstedsar-
bejde  

3. og 6.  

Coloration 
(9004) 

• Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel. 
• Eleven kan foretage skylning, toning, afrensning og forpigmente-

ring.  
• Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og 

oxydationsfarver.  
• Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder.  
• Eleven kan anvende APB.  
• Eleven kan anvende brugsanvisninger.  
• Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger.  
• Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer.  
• Eleven kan den faglige farveteori.  
• Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser.  
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitu-

tion inden for arbejdsmiljø. 

Avanceret  Forpigmentering og indfarvning på model. 
 
Lysningsfarve på model. 
 
Afrensing og indfarvning på model. 
Model til coloration, helfarve med mini-
mum 2 farver med tydelig nuanceforskel.  
 
Der ligges vægt på klædelig og at håret er 
gennemarbejdet. 
 
Alle modeller skal brushes og fingerstyles.  
Eleven skal udfylde diagnoseseddel. 
 

Værkstedsar-
bejde  

1., 3. og 4. 
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4. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau  Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Faglig engelsk 
(11494) 

• Eleven behersker kundebetjening og almindelige situationer fra er-
hvervsliv og dagligliv. 

• Eleven kan læse og dokumentere forståelsen af enkelte tekster på en-
gelsk. 

Begynder  Eleven vil gennem klasseundervisning, 
opgaver og projekter få kendskab til fag-
lig engelsk. 
 

Klasseunder-
visning 
Projektar-
bejde  

2. og 4. 

Dameklippe-
teknik og fri-
suredesign 
(10167) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og kombinere dem. 
• Eleven kan selvstændigt vejlede i frisurevalg ud fra kundens proportio-

ner, hårstruktur, hvirvler og groretning. 
• Eleven kan udføre en arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud-

føre en arbejdsopgave. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergo-

nomisk korrekt. 
• Eleven kan udføre fingerstyling. 

Avanceret  Eleven skal udføre modeklip på 1 model 
med fokus på skæring, udtynding og fin-
gerstyling. 
 
Der skal indgå en arbejdstegning. 
 
Der ligges vægt på sværhedsgrad og klæ-
delighed. 
 

Værksteds-
arbejde  

1. – 8.  

Frisørfagets 
teori (11800) 

• Eleven kan permanentteori. 
• Eleven kan bruge produktgruppeblade. 
• Eleven kan foretage en selvstændig vurdering på baggrund af ovenstå-

ende teorier. 
• Eleven kender teorien om New Generation-produkter, der kan benyttes 

som alternative produkter ifm. hårfarvning og permanent. 
• Eleven kan anvende APB og viden om relevante værnemidler i relevante 

kemibehandlinger. 
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution 

inden for arbejdsmiljø. 

Rutineret  Teoretisk undervisning i permanentteori 
baseret på teoribogen. 
 
Skriftlig test i permanentteori med mini-
mum  
 
51% korrekt besvarelse. 
 

Klasseunder-
visning  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8. 

Eksten-
sion/løse hår-
dele/paryk 
(10216) 

• Eleven har kendskab til forskellige påsætningsteknikker af ekstension 
og løse hårdele.  

• Eleven kan vejlede om valg, tilpasning og vedligeholdelse af parykker i 
forbindelse med sygdom.  

• Eleven kan vejlede om forløbet ved overgangen til parykbrug i et syg-
domsforløb. 

• Eleven kan vejlede forløbet ved overgangen fra paryk til eget hår ved 
endt sygdomsforløb.  

• Eleven kan parykhåndtering og har viden om parykfremstilling.  
• Eleven har viden om tilskudsordninger til parykker ved sygdomsforløb. 

Begynder  Modelarbejde ved eleverne. 
 
Underviser viser demo af flette/tape/sy-
teknik.  
Hårbestilling.  
Demo af mikroringe-teknik 
Teori omkring ekstensionsbehandling 
mm.  
Der forklares om andre muligheder inden 
for hårpåsætning f.eks. clips, bounce osv. 
Underviser giver parykgennemgang 

Værksteds-
arbejde  

4.  
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Coloration 
(9004) 

• Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel.  
• Eleven kan foretage skylning, toning, afrensning og forpigmentering.  
• Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og oxy-

dationsfarver.  
• Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejds-

proces. 
• Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder.  
• Eleven kan anvende APB.  
• Eleven kan anvende brugsanvisninger.  
• Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger.  
• Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer.  
• Eleven kan den faglige farveteori.  
• Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser.  
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution 

indenfor arbejdsmiljø. 

Avanceret  Underviser giver gennemgang af farver.  
3 modeller til andre farveteknikker end 
eleverne laver i salonen.  
 
Der lægges vægt på sværhedsgrad, krea-
tivitet og klædelighed.   
 
Eleverne evalueres på modeller med 
brug af de lærte teknikker og teori.  
Alle farver må bruges. 
 

Værksteds-
arbejde  

1., 3. og 4.  

Langthårsfri-
sering 
(30118) 

• Eleven kan foretage indlægninger med varmecurler og optørring med 
føn. 

• Eleven kan under vejledning bruge forskellige teknikker. 
• Eleven kan bruge udfriseringsteknikker.  
• Eleven kan bruge opsætningsteknikker.  
• Eleven kan håndtere alle relaterede værktøjer og produkter. 

Avanceret  Eleven laver langthårsfrisering på øvel-
seshoved. 
Alle hårlængder er tilladt, dog min. 20 cm 
fra hårgrænsen i nakken. Kort pandehår 
er tilladt. Ekstensions er ikke tilladt.  
Løse hårdele og pynt er ikke tilladt.  
Alt hår skal opsættes. Der lægges vægt på 
renfrisering, form og klædelighed.  
Evalueres på øvelseshoved. 

Værksteds-
arbejde  

4. og 5.  

Strukturbe-
handling 
(9005) 

• Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel. 
• Eleven kan den faglige permanentteori.  
• Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder.  
• Eleven kan anvende APB.  
• Eleven kan anvende brugsanvisninger.  
• Eleven kan foretage alle typer af strukturbehandlinger.  
• Eleven kan udføre forskellige oprulningsteknikker.  
• Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer.  
• Eleven kan medtænke personlig hygiejne og arbejdshygiejne i diverse 

arbejdsprocesser.  
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution 

inden for arbejdsmiljø.. 

Avanceret  Demo i kreative permanentteknikker.  
Elevarbejde i kreative permanentteknik-
ker.  
 
Forberedelse til modeldage.  
 
3 modeller til kreativ permanent med 3 
forskellige oprulningsteknikker. 
 
Evalueres på modeller. 
 

Værksteds-
arbejde  

4. og 6. 
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5. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau  Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Herrefrisure-
design 
(10202)  

• Eleven kan udføre fønbølgning med eller uden skilning.  
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende 

værktøjer ergonomisk korrekt. 
• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og 

kombinere dem. 
• Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder 

bombage. 
• Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af 

klassiske herrefrisurer. 
• Eleven kan udføre arbejdstegning/skitsetegning. 

Avanceret  Eleverne udfører fønbølgning på øvelseshoved, med og 
uden skilning.  
Prøve på øvelseshoved - tid: 30 min.  
 
På model udføres maskulin herreklip med fokus på ud-
tynding, samt maskulin formtørring med frisering.  
Elevarbejde på øvelseshoveder med formtørrings- og 
friseringsteknikker. 
 

Værkstedsar-
bejde  

2., 4., 5., 6., 7. 
og 8.  

Dameklippe-
teknik og fri-
suredesign 
(10167) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og 
kombinere dem. 

• Eleven kan selvstændigt foretage klipning og skæring til 
dag-, aften- og selskabsfrisure. 

• Eleven kan selvstændigt vejlede i frisurevalg ud fra kun-
dens proportioner, hårstruktur, hvirvler og groretning. 

• Eleven kan udføre en arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og 

selvstændigt udføre en stylingopgave. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende 

værktøjer ergonomisk korrekt. 
• Eleven kan anvende diverse værktøjer så som varme-

curler, krøllejern, glattejern, curler m.m.  
• Eleven kan udføre fingerstyling. 
• Eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel 

frisure. 
• Eleven kan udføre en brush på alle frisuredesign.  

Avanceret  2 modeller til klip, skæring og brush. Der er fokus på 
udtyndingsteknikker, sværhedsgrad og klædelighed. 
Brush på øvelseshoved, fokus på sværhedsgrad og klæ-
delighed. 
6 modeller til trend/modeklip med efterfølgende form-
tørring, hvor der er fokus på sværhedsgrad og klædelig-
hed og konsultation. 
Eleven vil bruge tid på at udarbejde handlingsplaner for 
dagens model. Fordybelse, sværhedsgrad og klædelig-
hed er nøgleordene.  
Jernondulation: Eleverne arbejder selvstændigt på 
øvelseshoved, hvor alle længder er tilladt 
Alle modeller og øvelseshoveder laves på tid, bedøm-
mes og evalueres.  

Værkstedsar-
bejde  

1. – 8.  

Frisørfagets 
teori (11800) 

• Eleven kan bruge produktgruppeblade.  
• Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og 

har viden om relevante værnemidler i alle kemibehand-
linger. 

• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed 
og substitution inden for arbejdsmiljø. 

Rutineret Virksomhedsbesøg ved eks. Ingridien.  
Eleverne kan evt. producere et produkt og lave deres 
egne produktblade med fremlæggelse for klassen.  
 

Klasseunder-
visning 
Værkstedsar-
bejde 
Projektar-
bejde  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8. 
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• Eleven kan foretage en selvstændig vurdering på bag-
grund af ovenstående teorier. 

Langthårsfri-
sering (30118) 

• Eleven kan foretage indlægninger med varmecurler og 
optørring med føn. 

• Eleven kan under vejledning bruge forskellige langt-
hårsteknikker. 

• Eleven kan bruge udfriseringsteknikker.  
• Eleven kan bruge opsætningsteknikker.  
• Eleven kan håndtere alle relaterede værktøjer og pro-

dukter. 
• Eleven kan arbejde på øvelseshoveder og modeller. 

Avanceret  Eleven laver langthårsfrisering på øvelseshoved.  Alle 
hårlængder er tilladt, dog min. 20 cm fra hårgrænsen i 
nakken.  
Kort pandehår er tilladt. Ekstensions er ikke tilladt. Løse 
hårdele og pynt er ikke tilladt.  
Alt hår skal opsættes. Der lægges vægt på renfrisering, 
form og klædelighed.  
Evalueres på øvelseshoved. 

Værkstedar-
bejde  

4. og 5. 
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6. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau  Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Herreklippe-
teknik og fri-
suredesign 
(10202) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og kom-
binere dem. 

• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værk-
tøjer ergonomisk korrekt. 

• Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bom-
bage. 

• Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassi-
ske herrefrisurer. 

• Eleven kan udføre arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan udføre skægklip. 
• Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle bar-

bering.  
• Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbe-

ring.  
• Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge 

teknikken  
for barberingen.  

• Eleven kan udføre indsæbning ved barbering.  
• Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg. 
• Eleven kan selvstændigt personliggøre klipningen og skæg så 

det passer til kundens ansigtsform. 

Avanceret  På model udføres klassisk herreklip med skægklip el-
ler barbering. 
 
På model udføres modeklip med skægklip eller bar-
bering.  
Alle elever skal udføre en skægklip og en barbering.  
 
Eleverne skal udføre friseringsteknikker på øvelses-
hoveder, der vil løbende blive trukket lod om hove-
derne. Der ligges vægt på form og renfrisering.  
 
Eleven vil løbende blive evalueret på det udførte ar-
bejde. 
 

Værksteds-
arbejde  

1., 2., 4., 5., 
6., 7. og 8.  

Damefrisure-
design 
(10167) 

• Eleven kan udføre en styling. 
• Eleven kan foretage fingerfald og skitsering. 
• Eleven kan foretage indlægningsprincipper til dag-, aften- og 

selskabsfrisurer. 
• Eleven kan udføre en fingerstyling. 
• Eleven kan udføre en stylingopgave ud fra et billede. 
• Eleven kan udføre en brush på alle frisuredesign. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selv-

stændigt udføre/gennemføre en arbejdsopgave. 
• Eleven kan anvende diverse værktøjer så som varmecurler, 

krøllejern, glattejern, curler m.m. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værk-

tøjer ergonomisk korrekt 

Avanceret  Underviser laver demo i VO med fokus på form, klæ-
delighed, sammensætning af elementer og helheds-
indtrykket. Eleverne arbejder på øvelseshoved med 
samme fokuspunkter.  
Afsluttes med prøve på øvelseshoved. 
Indlægningen bedømmes inden tørring. Der udarbej-
des arbejdstegning mens hovedet tørres. Alle værk-
tøjer er tilladt i udfrisering.  
Brush: Eleverne sættes sammen i grupper af 3. De får 
hver deres øvelseshoved. Efter hvert 10 min. skifter 
gruppen øvelseshoved. Der bliver skiftet 2 gange. 
Grupperne sammensættes af underviserne.  

Værksteds-
arbejde 

1., 3., 4., 5., 
6., 7. og 8. 
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• Eleven kan foretage udfrisering af dag-, aften- og selskabs-
frisure. 

 

Brush skal være friserbar (efter svendeprøvens krite-
rier). 
Styling: Demo af underviser med fokus på salgbarhed 
og klædelighed. 
Eleverne laver styling på lodtrækningsøvelseshoved. 
Tid: 25 min. - minimum 3 gange.  

Dag- og af-
tenmakeup 
(10166) 

• Eleven kan lægge en dagsmakeup ud fra kundetypen. 
• Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver. 
• Eleven kan tage hensyn til og skabe sammenhæng i stil og 

farvevalg. 
• Har et begyndende kendskab til aftenmakeup 

Begynder Eleverne træner aftenmakeup på levende modeller. 
De skal udføre en aftenmakeup på model/hinanden. 
Makeuppen bliver bedømt på følgende: 
Klædelighed, kreativitet og jævnhed. Farvevalg skal 
være gennemført i varme eller kolde nuancer.  

Værksteds-
arbejde  

3. og 6. 

Strukturbe-
handling 
(9005) 

• Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre 
en  

• arbejdsproces.  
• Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel. 
• Eleven kan den faglige permanentteori.  
• Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder.  
• Eleven kan anvende APB.  
• Eleven kan anvende brugsanvisninger.  
• Eleven kan foretage alle typer af strukturbehandlinger.  
• Eleven kan udføre forskellige oprulningsteknikker.  
• Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer.  
• Eleven kan medtænke personlig hygiejne og arbejdshygiejne 

i diverse arbejdsprocesser.  
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og 

substitution indenfor arbejdsmiljø.. 

Avanceret  Demo i kreative permanentteknikker.  
 
Elevarbejde med kreative permanentteknikker med 
forberedelse til modeldage.  
 
3 modeller til kreativ permanent med 3 forskellige 
oprulningsteknikker. 
 
Evalueres på modeller og øvelseshoveder. 
 

Værksteds-
arbejde 

4. og 6. 

Brude- og af-
tenfrisering 
(410) 

• Eleven kan frisere brude- og aftenfrisurer på modeller. 
• Eleven kan anvende diverse oprulningsteknikker. 
• Eleven kan anvende diverse udfriseringsteknikker. 
• Eleven kan påsætte brudeslør. 
• Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster 

og løse hårdele. 
• Eleven kan fremstille, klippe til, indfarve og påsætte løse 

hårdele. 
• Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og 

substitution inden for arbejdsmiljø. 

Rutineret  Eleven laver langthårsfrisering på øvelseshoved.   
 
Alle hårlængder er tilladt, dog min. 20 cm fra hår-
grænsen i nakken.  
 
Kort pandehår er tilladt.  
Alt hår skal opsættes.  
 
Der lægges vægt på renfrisering, form og klædelig-
hed.  
Evalueres på øvelseshoved. 

Værksteds-
arbejde 

6. og 7. 
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7. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau  Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Herreklippe-
teknik og fri-
suredesign 
(10202) 

• Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassi-
ske herrefrisurer. 

• Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bom-
bage. 

• Eleven anvender de for disciplinen forekommende værktø-
jer ergonomisk korrekt. 

• Eleven kan foretage en arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan udføre fønbølgning med eller uden skilning.  

Avanceret  Eleverne gøres klar til skoleprøven:  
 
Eleverne skal udføre 1 maskulin herreklip med ef-
terfølgende optørring og frisering af maskulin 
form.  
Eleverne skal udføre bombage, og bølger med og 
uden skilning på øvelseshoved. 
 

Værkstedsar-
bejde  

1., 2., 4., 5., 
6., 7. og 8.  

Damefrisure-
design 
(10167) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og kom-
binere dem. 

• Eleven kan selvstændigt vejlede i frisurevalg ud fra kundens 
proportioner, hårstruktur, hvirvler og groretning. 

• Eleven kan foretage arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan fingerfald og skitsering. 
• Eleven kan foretage indlægningsprincipper til dag-, aften- og 

selskabsfrisure. 
• Eleven kan anvende diverse værktøjer såsom varmecurler, 

krøllejern, glattejern, curler m.m.  
• Eleven kan udføre fingerstyling. 
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selv-

stændigt udføre/gennemføre en arbejdsopgave. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værk-

tøjer ergonomisk korrekt 
• Eleven kan foretage udfrisering af dag-, aften- og selskabsfri-

sure. 
• Eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel fri-

sure.  

Avanceret  Eleverne udfører på øvelseshoved indlægning og 
udfrisering i dag-, aften- og selskabsfrisure.  
 
Afsluttes med en prøve: 
30 min. indlægning. 
30 min. udfrisering.  
 
Der vurderes på indlægning og udfrisering. Der lig-
ges vægt på salgbarhed, klædelighed og renfrise-
ring.  
 
Eleverne gøres klar skoleprøve på 8. skoleperiode:  
 
Eleverne klipper 2 modeller med pagehår.  
De udfører derefter en moderne jernondulation.  
Der ligges vægt på klædelighed, form og salgbar-
hed. 
 

Værkstedsar-
bejde 

1., 3., 4., 5., 
6., 7. og 8.  

Frisørfagets 
teori (11800) 

Repetition af teorierne: 
• Hårpleje og materialeforståelse 
• Klippeterminologi  
• Farveteori 
• Permanentteori 
• Hårets biologi 

Rutineret  Teoretisk undervisning baseret på teoribogen. 
 

Klasseunder-
visning  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8.  
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Brude- og af-
tenfrisering 
(410) 

• Eleven betjene og vejlede kunder. 
• Eleven kan frisere brude- og aftenfrisurer på modeller. 
• Eleven kan anvende diverse oprulningsteknikker. 
• Eleven kan anvende diverse udfriseringsteknikker. 
• Eleven kan påsætte brudeslør. 
• Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster 

og løse hårdele. 
• Eleven kan fremstille, klippe til, indfarve og påsætte løse hår-

dele. 
• Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og 

substitution inden for arbejdsmiljø. 

Rutineret  Eleven laver langthårsfrisering på øvelseshoved.   
 
Alle hårlængder er tilladt, dog min. 20 cm fra hår-
grænsen i nakken.  
Kort pandehår er tilladt.  
Alt hår skal opsættes.  
 
Der lægges vægt på renfrisering, form og klædelig-
hed.  
 
Evalueres på øvelseshoved. 

Værkstedsar-
bejde 

6. og 7. 

Trend 
herre/dame-
mode (407) 

• Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre 
forskellige behandlinger. 

• Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og 
produktgruppeblade. 

• Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 
• Eleven kan foretage coloration- og strukturbehandlinger. 
• Eleven kan anvende alle relevante værktøjer. 
• Eleven kan anvende forskellige klippe-, friserings- og form-

tørringsprincipper. 
• Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippe-

former. 
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og 

substitution inden for arbejdsmiljø. 

Avanceret  Eleven skal på modeller udføre mindst 2 dame- og 
2 herremodeklipninger med kemisk behandling, 
inkl. styling. 
 
I stylingen vil der blive lagt vægt på form, harmoni, 
salgbarhed, sværhedsgrad og klædelighed. 
 
Løbende evaluering. 
 

Værkstedsar-
bejde  

7. og 8.  
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8. SKOLEOPHOLD 

Fag (inkl. nr.) Fagmål Niveau  Læringsmål Aktiviteter Hovedforløb  

Herreklippe-
teknik og fri-
suredesign 
(10202) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og kombinere 
dem. 

• Eleven kan selvstændigt vejlede i frisurevalg ud fra kundens pro-
portioner, hårstruktur, hvirvler og groretning. 

• Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage. 
• Eleven kan udføre fønbølgning med og uden skilning.  
• Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske 

herrefrisurer.  
• Eleven kan udarbejde arbejdstegning/skitsetegning. 
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer 

ergonomisk korrekt.  
• Eleven kan udføre plysklipning.  
• Eleven kan udføre skægklipning.  
• Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering.  
• Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering.  
• Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge tek-

nikken for barberingen.  
• Eleven kan udføre indsæbning ved barbering 
• Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg. 
• Eleven kan selvstændigt personliggøre klipningen og skæg så de 

passer til kundens ansigtsform. 
• Eleven kan foretage voksning af bryn, ører, næse og kanter efter 

teoribogens hygiejneprincipper.  

Avanceret  Skoleprøve efter Frisørfagets Fællesudvalg. 
Maskulin herreklip på model med arbejdste-
ging, skægklip samt optørring i maskulin 
form.  
Der ligges vægt på form, klædelighed, salg-
barhed og sværhedsgrad. 
På øvelseshoved udføres bombage og føn-
bølger på tid.  
 
 

Værkstedsar-
bejde  

1., 2., 4., 5., 6., 
7. og 8. 

Damefrisure-
design 
(10167) 

• Eleven kan selvstændigt udføre de fire klippeformer og kombinere 
dem. 

• Eleven kan selvstændigt foretage klipning og skæring til dag-, af-
ten- og selskabsfrisure.  

• Eleven kan selvstændigt personliggøre klipningen ud fra hårstruk-
tur, hvirvler og groretning. 

• Eleven kan udføre moderne styling. 
• Eleven kan foretage fingerfald og skitsering.  
• Eleven kan foretage indlægningsprincipper til dag-, aften- og sel-

skabsfrisure med curler/clips.  
• Eleven kan foretage udfrisering af dag-, aften- og selskabsfrisure.  

Avanceret  Skoleprøve efter Frisørfagets Fællesudvalg. 
Eleven skal på en model udføre en pageklip 
med graduering samt tilhørende arbejdsteg-
ning.  
Der ligges makeup samt laves en moderne 
jernondulation.  
Der vil blive lagt vægt på klædelighed, form, 
salgbarhed og sværhedsgrad.  
Eleven skal på øvelseshoved udføre VO med 
indlægning og udfrisering.  

Værkstedsar-
bejde 

1., 3., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
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• Eleven kan udføre arbejdstegning/skitsetegning.  
• Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstæn-

digt udføre/gennemføre en arbejdsopgave.  
• Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer 

ergonomisk korrekt.  
• Eleven kan anvende diverse værktøjer så som varmecurler, krøl-

lejern, glatjern, curler m.m. 
• Eleven kan udføre fingerstyling.  
• Eleven kan udføre en stylingopgave ud fra et billede.  
• Eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel frisure.  
• Eleven kan udføre en brush på alle frisuredesign. 

Der skal indgå fingerfald og skitsering samt 
curler og clips. 
Der skal udføres brush og fingerstyling på 
øvelseshoveder.  
 

Frisørfagets 
teori (11800) 

Repetition af teorierne: 
• Hårpleje og materialeforståelse 
• Klippeterminologi  
• Farveteori 
• Permanentteori 
• Hårets biologi 

Rutineret  Teoretisk undervisning baseret på teoribo-
gen. 
Teoretisk svendeprøve:  
Elektronisk test/multiple choice. 

Klasseunder-
visning  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8.  

Trend 
herre/dame-
mode (407) 

• Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre for-
skellige behandlinger. 

• Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage 
arbejdsopgaver i en frisørsalon. 

• Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og pro-
duktgruppeblade. 

• Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 
• Eleven kan foretage coloration- og strukturbehandlinger. 
• Eleven kan anvende alle relevante værktøjer. 
• Eleven kan anvende forskellige klippe-, friserings- og formtør-

ringsprincipper. 
• Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 
• Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substi-

tution inden for arbejdsmiljø. 

Avanceret  Eleven skal på modeller udføre mindst 1 
dame- og 2 herremodeklipninger inkl. ke-
misk behandling og styling. 
I stylingen vil der blive lagt vægt på form, 
harmoni, klædelighed og salgbarhed. 
 

Værkstedsar-
bejde  

7. og 8. 
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