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Generelt for skolen 
1.1 Praktiske oplysninger  
 

Herningsholm Erhvervsskole 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
 
Tlf.: 72 13 45 00  
E-mail.:  mail@herningsholm.dk 
Hjemmeside  www.herningsholm.dk 
Krak.: Vis på kort 
 

Direktør: Allan Kortnum 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Gennem erhvervsfaglig uddannelse og dannelse giver vi vores elever mulighed for at blive så fagligt og 
uddannelsesmæssigt kompetente som overhovedet muligt. 

Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag kan læses på hjemmesiden. 
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1.4 Overordnede bestemmelse om elevernes arbejdstid 
 
Den ugentlige arbejdstid, herunder hjemmearbejde, til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på 
arbejdsmarkedet. Hjemmearbejde kan, ud over almindelige lektier, omfatte færdiggørelse af opgaver og at 
finde modeller til brug i undervisningen. 
 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
 
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 beskæftigelse 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.  
Dette sker gennem praktisk opgaveløsning og/eller samtale med kontaktlærer og vejleder 
  
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen 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. 

 
1.5 Generelle eksamensregler  
Skolens karakter- og eksamensregler. 
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2.1 Praktiske oplysninger  
Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 
 
Uddannelsesleder 
Maiken Dahl 
mkd@herningsholm.dk 
Mobil: 25424847 
 
Skolesekretær 
Annie Jensen 
anje@herningsholm.dk 
Direkte 72 13  
 
Lokalt uddannelsesudvalg (LUU)  
 

Titel Navn E-mail Organisation 
Medlem Karen Magrethe 

Thomsen 
fonkmt@hotmail.com DFKF 

Medlem Camilla Krogh ck@ckhairdesign.dk DOFK 
Medlem Benny Enoksen 

Hansen 
bennyenoksenhansen@hotmail.com DOFK 

Formand Jesper Brink brinks187@gmail.com DOFK 
Medlem Marianne Dalsgaard mtd2701@gmail.com DFKF 
Medlem Johanne Varde johanne_varde@hotmail.com DFKF 
Medlem Maiken Dahl mkd@herningsholm.dk Uddannelsesleder - 

Frisør 

 

Adgangs- og overgangskrav 

For at kunne starte på uddannelsen, skal men kunne dokumentere at kravene for optagelse er 
opnået. Kravet er efter 7-trinsskalaen karakteren 02 i fagene dansk og matematik. Og det skal 
være bestået i både mundtlig og skriftlig.  

Grundfagseksamen 

På frisøruddannelsen er der følgende overgangskrav der skal bestås inden eleven kan starte på 
første hovedforløb eller starte i skolepraktik (SKP) 

Som udgangspunkt udbydes fagene som nedenfor beskrevet på de to grundforløb. 

Dansk Niveau-E GF2 
Afsætning Niveau-F GF2 
Design Niveau-E GF2 
Kemisk arbejdsmiljø Uden niveau GF2 
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Oversigt over afdelingens bygninger. 

 

 
2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag  
 

Fælles pædagogiske overvejelser for EUD og EUX på Herningsholm Erhvervsskole 

  

Vi giver vores elever mulighed for at blive kompetente, og vi giver vores kompetente elever 
muligheden for at blive excellente 

På Herningsholm Erhvervsskole tilbyder vi erhvervsuddannelser og EUX på en lang række 
fagområder. Vi arbejder målrettet på at uddanne vores elever på en sådan måde, at deres 
potentiale udfordres under hele deres uddannelse. Vi giver den enkelte elev mulighed for at 
oparbejde en faglig stolthed, som kan udgøre en grundsten i det efterfølgende arbejdsliv, og vi 
stræber efter at ruste vores elever til både beskæftigelse og efter- og videreuddannelse i indland 
såvel som udland. 

Under uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole skaber vi gode rammer for læring, som har 
værdi for den enkelte elev såvel som for erhvervslivet og det omgivende samfund. I 
undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole er det centralt: 
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 at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for 
herigennem at være i stand til at støtte såvel som at udfordre læringsprocessen hos den 
enkelte elev 

 at fagligheden er omdrejningspunktet, og at den enkelte elev tilegner sig faglige og 
teoretiske kompetencer, herunder innovative og interkulturelle kompetencer, som gør den 
enkelte elev i stand til at bidrage til produkt- og serviceudvikling samt til at etablere egen 
virksomhed 

 at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs personlige kompetencer og ad den vej ruste 
eleven til at bringe sin kreativitet, handlekraft, selvstændighed, åbenhed, 
omstillingsparathed og udviklingsorientering i spil i relation til både job og videre 
uddannelse 

 at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs generelle kompetencer, så eleven er rustet til 
at opsøge og anvende ny viden og nye teknologier og til at kommunikere og indgå i 
samarbejder på mange niveauer 

På Herningsholm Erhvervsskole forventer vi noget af eleverne, og eleverne kan forvente noget af 
os. I mødet med den enkelte elev er det centralt for os: 

 at eleven oplever et positivt og rummeligt læringsmiljø, hvor der er plads til udvikling, og 
hvor gensidig respekt og tolerance er en selvfølge, både i mødet mellem elev og underviser 
og imellem eleverne 

 at eleven oplever et ambitiøst og struktureret læringsmiljø, hvor eleverne forventer noget 
af sig selv og hinanden 

 at eleven ved, hvad der skal læres, hvordan det kan læres, og hvordan det bliver vurderet 
 at eleven har mulighed for at give feedback til underviserne, ligesom underviserne har 

mulighed for at give feedback til eleven med henblik på at udvikle undervisningen og skabe 
indblik i og udfordre elevens læringsproces 

 at eleven tager initiativ i forhold til og ansvar for egen uddannelse 
  

På Herningsholm Erhvervsskole fastlægges den didaktiske og metodiske tilgang til undervisningen 
af de parter, som varetager og er ansvarlige for undervisningen på de enkelte uddannelser. Den 
didaktiske og metodiske tilgang til undervisningen tager afsæt i det overordnede pædagogiske 
grundlag, så det sikres, at undervisningen afspejler de overordnede pædagogiske principper for 
Herningsholm Erhvervsskole. 

I tæt samarbejde med erhvervslivet giver vi vores elever muligheden for at opnå en solid faglig 
viden, dokumenterede kvalifikationer og brede kompetencer, som åbner op for et spændende og 
udfordrende arbejdsliv med gode muligheder for etablering af selvstændig virksomhed, videre 
uddannelse og beskæftigelse på et globalt arbejdsmarked. 

 
Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i kursusforløb og i 
projektorganiserede forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og 
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arbejdssituationer hvor praksisnærhed prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens 
kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres i projekterne. 

  

Planlægningsprincipper for undervisningen  

Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle 
sin aktuelle viden. Opgaveløsningen går fra at være meget lærerstyret til mere selvstændigt (både 
individuelt og gruppebaseret) Dette kan eksempelvis ses under projektbeskrivelserne. 

  

Undervisningsdifferentiering 

På Frisøruddannelsen tager differentieringen udgangspunkt i elevens forudsætninger og 
hovedforløbets rammer. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, 
undervisningens indhold, tid til rådighed og øvrige rammer. 

  

Elevindflydelse  

Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for - i samarbejde med faglæreren - at vælge 
forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større 
projekter eller mere lærerstyrede opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens 
formåen og foretrukne læringsform. 

  

Lærerroller og elevstyring 

Læreren fungerer som underviser og vejleder, hvor hun formidler et konkret emne eller disciplin 
og giver råd og vejledning, når eleven arbejder med opgaverne.  

Nogle lærere fungerer desuden som kontaktlærere, der rådgiver og vejleder i forbindelse med 
gennemførelse af elevens uddannelse, herunder elevens personlige uddannelsesplan. 

Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: 

Som underviser, hvor hun er formidler af et veldefineret emne. 

Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 

Som faglig vejleder/konsulent, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren 
giver råd og vejledning. 

  

Elevinvolvering 

Afdelingen involverer eleverne på følgende måde: 

 Ved individuelle valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil. 

 Eleven har mulighed for at vælge forskellige obligatoriske læringsaktiviteter og valgfrie 
specialefag. 
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 Der skabes en dialog mellem elev, praktikvirksomhed og skole ved at underviseren 
personligt/eller via telefon, kontakter elev og uddannelsessted for at afklare og uddybe 
skoleforløbets udbytte samt evt. supplerende undervisning og tilvalg af læringsaktiviteter. 

    

Bedømmelse 

Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling 
og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 

 Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 
 Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. 

 
Der skelnes mellem bedømmelse af færdigheder (opnået i de enkelte fag, bedømmes i fagene) og 
kompetencer (evnen til at bruge færdighederne i en sammenhæng, bedømmes i projekterne).  

 

 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  
I afsnittet beskrives det, hvordan skolen gennemfører kompetencevurdering og udarbejder elevens 
personlige uddannelsesplan. Varigheden af den indledende kompetencevurdering kan variere, men 
elevens uddannelsesplan skal være udarbejdet senest 2 uger efter, at eleven er påbegyndt 
uddannelsen. Uddannelsesplanen skal revideres gennem løbende vurdering af elevens kompetencer 
og forudsætninger. Uddannelsesplanen skal omfatte en konkret beskrivelse af elevens forudsætninger 
i forhold til uddannelsen. Skolen skal, som led i udarbejdelsen af uddannelsesplanen, vejlede om 
uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage et realistisk valg 
af uddannelse, niveauer og valg af undervisning, herunder talentspor. På Herningsholm fortager vi en 
individuel kompetencevurdering af den enkelte elev inden skolestart. Hvis der er tale om en EUV-elev 
er der mulighed for både at komme til RKV via AMU eller optagelse.dk. 

Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 
Den løbende evaluering har form af en vejledning i relation til opfyldelsen af givne mål og delmål i 
læringsforløbene. 

Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører 
evalueringssamtaler, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. 
Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af 
skolevejledning samt evaluere undervisningens metode og indhold.  

Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en 
kontaktlærersamtale. Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens 
faglige niveau i forhold til tidspunktet i uddannelsen.  
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Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens 
arbejdsproces og standpunkt.  

Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan. Praktik 
virksomheden vil løbende blive kontaktet hvis der opstår bekymringer omkring faglighed, fravær 
osv.    

Bedømmelse af personlige kompetencer 
Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af 
dialogen mellem elev og lærer.  

Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af 
bedømmelsesgrundlaget. 

For begynderniveauet omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 

 Lyst til at sætte sig ind uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. 
 Udvikle ansvarlighed. 
 Selvstændighed. 

 
For rutineniveauet omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 

 Evne til selvstændigt at sætte sig ind mere komplicerede problemstillinger. 
 Kommunikation med andre om løsningen af mere komplicerede problemstillinger. 
 Fleksibilitet. 
 Omstillingsevne. 

 

For det avancerede niveau omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 

 Evne til selvstændigt at tage ansvar. 

 Udvise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemstillinger. 

 Kvalitetssans. 

 Kreativitet. 

 
For det ekspert niveau omfatter de personlige kompetencer bl.a.: 

 Løse komplekse arbejdsopgaver. 

 Kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst. 

 Deltage i arbejdspladsens innovative processer. 

 Målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, og udføre…. 
 

Der vil blive vurderet på fravær hos den enkelte elev og årsagen til dette ved evalueringen – både 
den løbende og den afsluttende. Konsekvensen af for meget fravær kan være, at dele af eller hele 
forløb skal tages om. 
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Afsluttende bedømmelse 
Når et fag eller projekt afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på 
en senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til 
den del af faget, der er gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og læreren 
vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 

   

Eleven vil i nogle fag blive bedømt ”Bestået”/”Ikke bestået” – og i andre efter 7-trinsskalaen 

  



 
 

 
 

2.4 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Model 1: Uddannelsens opbygning 
 
Forløbet for en EUD Frisør 

Frisøruddannelsen er en vekselvirkning mellem praktik og teoretiskundervisning. 

 

 

 

EUV2 

 Eleven har en anden erhvervsfaglig uddannelse eller en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF el.) 
 Får 10% standard merit på skole perioderne. (35 uger hvor normalen er 40 uger.) 
 Uddannelseslængden er 3 år og 5 måneder + grundforløb. 

 

EUV 3 (Gennemføres som almindelig EUD med de samme regler om trinprøver) 

 Uddannelseslængde 3 år og 6 måneder + grundforløb. 

 40 uger på skole. 

 

 



 
 

 
 

2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik  
Frisøruddannelsen udbydes med skolepraktik. 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed. 

  

For at kunne optages til skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 

  

E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til 
frisøruddannelsen eller hvis eleven på baggrund af anden gennemført uddannelse kan få 
godskrevet grundforløbet. Der vil løbende i uddannelsen blive vurderet på egnethed. 

  
M = mobil, geografisk. Eleven skal søge og acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFU eller 
delaftale) uanset hvor i landet denne måtte være. 

  

M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFU eller delaftale), 
som eleven kan gennemføre uden tab af uddannelsestid. 

  

A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under VFU og 
delaftaler) aktivt søge ledige praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil 
på www.praktikpladsen.dk senest ved udgangen/afslutningen af grundforløbet. 

  

Kriterierne skal efterleves i al den tid, som eleven er i skolepraktik. 

  
Der afholdes informationsmøde for eleverne i løbet af de sidste 2 uger af grundforløbet. Egnede 
elever, der ønsker optagelse i skolepraktik, optages ved afslutningen af grundforløbet med start i 
den praktiske del af skolepraktikken 1 måned efter grundforløbets afslutning. 

   

Desuden tilbydes skolepraktik til elever, der uforskyldt mister sin uddannelsesaftale, til elever, der 
har afsluttet trin1 på uddannelsen samt til elever, der ikke får forlænget en kort 
uddannelsesaftale. 

  

For disse elever gælder også, at de skal opfylde EMMA-kriterierne som nævnt ovenfor. 
Disse elever kan – så snart de er vurderet til at opfylde kravene – umiddelbart påbegynde den 
praktiske del af skolepraktikken. 

   

Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikinstruktøren og eleverne ved et 
ugentligt ”planlægningsmøde”, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet 
under hensyntagen til indholdet i de praktikforløb, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at 
eleven når de samlede praktikmål. 

   



 

Lokaluddannelsesplan – Frisør 
  
  
  15 

  

Skolepraktikinstruktøren vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig 
uddannelsens mål og vedvarende søger praktikplads.  

  
Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår 
virksomheders evaluering efter delaftaleforløb/VFU i den løbende egnethedsvurdering.  

  
Der følges løbende op på elevernes søgning af praktikplads, som skal dokumenteres månedligt. 
Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid, men kan få fri til ansættelsessamtaler og 
virksomhedsbesøg. 
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2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  
Praktikvejledning – Ordinær 
 

2.7 Bedømmelsesplan  
 

Alle elever evalueres løbende på de forskellige skoleforløb. Dette gøres for hele tiden at give eleven den feedback og feed forward der gør, at 
han/hun når deres højest mulige niveau.  

Til sidst på alle skoleforløb laves en enkeltvis evaluering af eleven og de fag der har været undervist i på netop det pågældende forløb. Her 
fremlægges også de målpinde, der er opnået. Dette underbygges af mundtlig tilbagemelding.  

 

2.8 Eksamensregler  
Afholdes af frisørfagets fællesudvalg.  

http://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/svendeprove  

Bedømmelsen: 
Afholdes af frisørfagets fællesudvalg. 

http://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/svendeprove  

Den endelige svendeprøvekarakter: 
Afholdes af frisørfagets fællesudvalg. 

http://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/svendeprove  
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2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
Afsnit 2.9 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 5, hvoraf det fremgår, at skolen  
skal foretage ”Beskrivelse af tilrettelæggelsen af skolens samarbejde med det faglige udvalg,  
praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser”. Her beskriver skolen, afhængigt at prøveformen, hvordan parterne 
samarbejder om prøvens praktiske gennemførelse, samt aftaler om udstedelse af bevis. Afsnit 2.8 kan ligeledes indeholde en beskrivelse af det skolens 
samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og de konkrete praktikvirksomheder herunder anvendelsen af praktikerklæringer, samt om at følge 
behovet for fornyelse af de lokale undervisningsplaner.  

 

2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr  
 

Navn Mail Kompetencer 

Ditte Marie Vands dmv@herningsholm.dk Underviser på GF2, brobygning samt hovedforløb 

Lise Mols Madsen lmm@herningsholm.dk Underviser på GF2, brobygning samt hovedforløb 

Anne Lund Nyborg Andersen ana@herningsholm.dk Underviser på GF2, brobygning samt hovedforløb 

Irene Ingerslev irin@herningsholm.dk Underviser på GF2, brobygning samt hovedforløb 

Louise Lyngsø lly@herningsholm.dk Underviser på GF1, GF2, brobygning samt 
hovedforløb. 

 

2.11 Overgangsordninger  
Afsnit 2.11 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 1, nr. 9, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Overgangsordninger ved ændring af den 
lokale undervisningsplan”.  

 

Læringsaktiviteter 
3.0 Læringsaktiviteter  
Afsnit 3 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 6 og 7.  
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Beskrivelsen af læringsaktiviteterne er det centrale i den lokale undervisningsplan, da det er her, at den lokale undervisningspraksis beskrives. 
Beskrivelse af læringsaktiviteter, følger strukturen i Elevplan som omfatter følgende punkter:  
 Elevrettet beskrivelse  
 Varighed  
 Elevens arbejdstid  
 Læringselementer  
 Læringsmiljø  
 Evaluering  
 Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr.  
 
Hele afsnit 3 kan opbygges i Elevplan i værktøjerne læringsaktiviteter og læringselementer.  

Elevens arbejdstid 
På hovedforløbet svarer den ugentlige arbejdstid, herunder hjemmearbejde, til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på 
arbejdsmarkedet. Hjemmearbejde kan, ud over almindelige lektier, omfatte færdiggørelse af opgaver og at finde modeller til brug i 
undervisningen. 
 

Valgfrie Specialefag og påbygningsfag. 
Skolen vejleder, i dialog med praktikvirksomheden, eleven i valget af valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning. Der kan vælges blandt de 
udbudte fagmoduler, så eleven har mulighed for at opnå de kompetencer som ikke kan tillæres i praktikvirksomheden. 
 
Eleven skal vælge:  

5 ugers valgfri specialefag fra skolens og afdelingens valgfagskatalog 

Eleven kan i samråd med praktikvirksomheden vælge: 

Op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning fra skolens katalog over valgfrie specialefag  

Bemærk: for erhvervsrettet påbygning har eleven ret til at vælge blandt de fag der udbydes på alle landets erhvervsskoler, blot de er godkendt i 
uddannelsesordningen for elevens uddannelse. Hvis den nærmeste erhvervsskole ikke udbyder faget, er eleven berettiget til at bo på skolehjem under 
uddannelsesforløbet, hvis der er mere end fem kvarters offentlig transporttid mellem elevens hjem og skolen. 
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Praktikvirksomheden har ret til elevrefusion i den periode hvor eleven er på erhvervsrettet påbygning. Virksomheden kan vælge mellem at lade 
varigheden af elevens uddannelsesaftale være uændret, eller at forlænge elevens uddannelsesaftale med det antal uger der anvendes til erhvervsrettet 
påbygning  
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1. skoleperiode 
 

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Bogføring (11394)  Eleven kan foretage 
daglig 
bogføring/kassekladde i 
en frisørsalon. 

 Eleven kan udføre 
budgetlægning og 
fastlægge 
behandlingspriser.  

 Eleven kan håndtere 
frisørsalonens 
bestillingsbog - manuelt 
og elektronisk.  

 Eleven kan læse og 
forstå sin e-boks, 
lønseddel, herunder 
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 
arbejdsmarkedsforholdene.  
 

Klasseundervisning 
og projektarbejde 

1. og 2. 
hovedforløb 

Herreklippeteknik 
(10202) 

 Eleven kan udarbejde 
arbejdstegning. 

 Eleven kan 
selvstændigt udføre de 
fire klippeformer og 
kombinere dem. 

Avanceret  Eleverne vil få et 
øvelseshoved, hvor de vil 
arbejde med de 4 
klippeformer og skægklip. 
Resultatet er en maskulin 
herreklip med fri skægteknik. 
 

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

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.  
 

Damefrisuredesign 
(10167) 

 Eleven kan foretage 
indlægningsprincipper 
til dag-, aften- og 
selskabsfrisurer med 
curler og clips. 

 Eleven kan foretage 
udfrisering af dag-, 
aften- og 
selskabsfrisurer. 

 Eleven kan foretage 
fingerfald og skitsering. 

 Eleven kan vurdere og 
planlægge en 

Avanceret  Demoer i indlægning, 
fingerfald og skitsering. 
Eleverne arbejder derefter 
selvstændigt med 
teknikkerne. 
 
Demoer i brush. Der bliver 
præsenteret forskellige 
fønteknikker samt viden om 
værkstedslære. Fokus er på 
teknikkerne og ikke på de 
færdige frisurer.  
 

Værkstedsarbejde  1., 3., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
skoleperiode 
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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 
varmecurler, krøllejern, 
fladjern, børste og/eller 
clips. 

 Eleven kan udføre en 
stylingopgave ud fra et 
billede.  

Evalueres på øvelseshoved. 
 
Afsluttes med en prøve i en 
færdig dagsfrisure på 
øvelseshoved.  
 

Værkstedslære/ergonomi 
(11495) 

 Eleven kan håndtere og 
placere saks og kam 
ergonomisk korrekt og 
være fortrolig med at 
arbejde med værktøjet.  

 Eleven kan håndtere 
børste og føntørre 
ergonomisk korrekt og 
være fortrolig med at 
arbejde med værktøjet.  

 Eleven kan håndtere de 
forskellige funktioner 
og anvendelse af 
kunde- og klippestole. 

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 arbejde eleverne i 
mellem, hvor de vil løbende 

Klasseundervisning 
Værkstedsarbejde 
Projektarbejde  

1. 
skoleperiode 
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 Eleven kan placere sig 
arbejdsmæssigt korrekt 
ved vaskestolen.  

 Eleven kan rengøre og 
vedligeholde sit 
personlige værktøj.  

 Eleven har kendskab til 
hvorledes man 
forebygger 
belastningsskader. 

observerer og korrigerer på 
hinanden. Dette sker igennem 
en projektopgave.  
 

Coloration (9004)  Eleven kan udfylde en 
diagnoseseddel. 

 Eleven kan anvende 
brugsanvisninger.  

 Eleven kan håndtere 
arbejdshygiejne i 
diverse 
arbejdsprocesser. 

 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.  
 

Klasseundervisning 
Værkstedsarbejde  

1., 3. og 4. 
skoleperiode 
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2. skoleperiode 

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Faglig engelsk 
(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 projekter få kendskab til 
faglig engelsk. 
 

Klasseundervisning 
Projektarbejde  

2. og 4. 
skoleperiode 

Bogføring (11394)  Eleven har kendskab til 
arbejdsmarkedsforhold 
Eleven har fået indsigt i 
samfundets rettigheder og 
pligter. 

 Eleven har lært at læse sine 
skatteopgørelse, og 
skattemappe under 
www.skat.dk. 

 Eleven kan udføre 
budgetlægning - og fastlægge 
behandlingspriser. 

 Eleven har kendskab til 
momsloven. 

 

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

Klasseundervisning 
og projektarbejde 

1. og 2. 
hovedforløb 

Herrefrisuredesign 
(10202) 

 Eleven kan udføre 
fønbølgning med eller uden 
skilning.  

Avanceret  Eleverne vil få vist demo af 
fønbølger med og uden 
skilning, bombage og 

Værkstedsarbejde  2., 4., 5., 6., 7. 
og 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan udføre en 
maskulin klassisk form, 
herunder bombage. 

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 
værktøjer ergonomisk 
korrekt. 

forskellige friseringsteknikker 
og efterfølgende 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.  

Dameklippeteknik 
(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 
kundens 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 
derudover være fokus på 
klædelighed og 
udtyndingsteknikker. Alle 

Værkstedsarbejde  2., 4. og 5. 
skoleperiode 
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modeller bedømmes og 
evalueres. 

Frisørfagets teori 
(11800) 

 Eleven kan hårplejeteori og 
materialeforståelsesteori.  

 Eleven kan hårets biologi.  
 Eleven kan bruge 

produktgruppeblade.  
 Eleven kan foretage en 

selvstændig vurdering på 
baggrund 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 
teoribogen. 
 
Skriftlig test i hårets biologi 
med minimum 51% korrekt 
besvarelse. 
 

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

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

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 sammenhænge, 
det indgår i. 

 Eleven kan navngive og 
referere til elementære 
psykologiske 
problemstillinger med 
relevans for elevens 
uddannelse eller 

erhverv. 

 Eleven er bevidst om 
kommunikationens, 
samarbejdets og samspillets 
betydning, med 
udgangspunkt i eksempler 
med 

erhvervsfaglig relevans. 

 Eleven kan registrere og 
under vejledning foretage 

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

Klasseundervisning  3. skoleperiode 
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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. 

Damefrisuredesign 
(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, krøllejern, 
glatjern, curler mm. 

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 
værktøjer ergonomisk 
korrekt. 

 Eleven kan udføre 
fingerstyling. 

 Eleven kan udføre 
jernondulation/udfrisering af 
hel frisure. 

Avanceret  Demo af styling på 
øvelseshoved. I frisuren kan 
der forefindes krøl- eller 
bølgebevægelse. 
  
Oplæg med billedmateriale, 
der fokuserer på 
fønteknikker, dagsfrisurer og 
klædelighed.  
Eleverne arbejder på 
øvelseshoveder.  
 
Demo i moderne 
jernondulation, hvor alle 
længder er tilladt. 
Fingerstyling skal bruges til at 
gennemarbejde krøltegning 
og at lave finish på en frisure.  
 
Disciplinerne afsluttes med 
prøver, der evalueres.  

Værkstedsarbejde  1., 3., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan udføre en brush 
på alle frisuredesign.  

 

Frisørfagets teori 
(11800) 

 Eleven kan farveteori. 
 Eleven kan foretage en 

selvstændig vurdering på 
baggrund af ovenstående 
teorier. 

 Eleven kender teorien om 
New Generation-produkter, 
der kan benyttes 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 substitution 
inden for arbejdsmiljø. 

 Eleven kan bruge 
produktgruppeblade. 

Rutineret  Teoretisk undervisning i 
farveteori baseret på 
teoribogen. 
 
Skriftlig test i farveteori med 
minimum 51% korrekt 
besvarelse. 
 

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

New Generation 
(11513) 

 Eleven kan anvende 
relevante værnemidler 
såsom handsker, udsugning, 
sikkerhed og substitution 
inden for arbejdsmiljø.  

 Eleven har kendskab til New 
generation/botaniske 
produkter. 

 Eleven kan foretage en 
helfarvning med New 

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

Værkstedsarbejde  3. skoleperiode 
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generation/botaniske 
produkter. 

Dag- og 
aftenmakeup 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 
negledefekter.  

 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  Negletekniker bookes til 12 
lektioner.  
Eleverne informeres om, at 
de skal medbringe egen 
model, såfremt de ikke 
ønsker at bruge egne negle.  
Gennemgang af 
makeupprodukter 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. 
 

Klasseundervisning  
Værkstedsarbejde  

3. og 6. 
skoleperiode 

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 
oxydationsfarver.  

 Eleven kan betjene, 
diagnosticere og vejlede 
kunder.  

 Eleven kan anvende APB.  

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

Værkstedsarbejde  1., 3. og 4. 
skoleperiode 
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 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 
inden for arbejdsmiljø. 

Eleven skal udfylde 
diagnoseseddel. 
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4. skoleperiode 

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Faglig engelsk 
(11494) 

 Eleven behersker 
kundebetjening og 
almindelige situationer fra 
erhvervsliv og dagligliv. 

 Eleven kan læse og 
dokumentere forståelsen af 
enkelte tekster på engelsk. 

Begynder  Eleven vil gennem 
klasseundervisning, opgaver 
og projekter få kendskab til 
faglig engelsk. 
 

Klasseundervisning 
Projektarbejde  

2. og 4. 
skoleperiode 

Dameklippeteknik 
og frisuredesign 
(10167) 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre de fire klippeformer 
og kombinere dem. 

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

 Eleven kan udføre en 
arbejdstegning/skitsetegning. 

 Eleven kan vurdere og 
planlægge en arbejdsproces 
og selvstændigt udføre en 
arbejdsopgave. 

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 

Avanceret  Eleven skal udføre modeklip 
på 1 model med fokus på 
skæring, udtynding og 
fingerstyling. 
Der skal indgå en 
arbejdstegning. 
Der ligges vægt på 
sværhedsgrad og 
klædelighed. 
 

Værkstedsarbejde  1. – 8. 
skoleperiode 
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værktøjer ergonomisk 
korrekt. 

 Eleven kan udføre 
fingerstyling. 

Frisørfagets teori 
(11800) 

 Eleven kan permanentteori. 
 Eleven kan bruge 

produktgruppeblade. 
 Eleven kan foretage en 

selvstændig vurdering på 
baggrund af ovenstående 
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 minimum 51% korrekt 
besvarelse. 
 

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

Ekstension/løse 
hårdele/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.  

Begynder  Modelarbejde ved eleverne. 
Underviser viser demo af 
flette/tape/sy-teknik. 
Hårbestilling.  
Demo af mikroringe-teknik 
Teori omkring 
ekstensionsbehandling mm.  

Værkstedsarbejde  4. 
skoleperiode 
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 Eleven kan vejlede om 
forløbet ved overgangen til 
parykbrug i et 
sygdomsforløb. 

 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. 

Der forklares om andre 
muligheder inden for 
hårpåsætning f.eks. clips, 
bounce osv. 
Underviser giver 
parykgennemgang 
 

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 
oxydationsfarver.  

 Eleven kan selvstændigt 
vurdere, planlægge og 
gennemføre en 
arbejdsproces. 

 Eleven kan betjene, 
diagnosticere og vejlede 
kunder.  

 Eleven kan anvende APB.  
 Eleven kan anvende 

brugsanvisninger.  

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

Værkstedsarbejde  1., 3. og 4. 
skoleperiode 
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 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. 

Langthårsfrisering 
(30118) 

 Eleven kan foretage 
indlægninger med 
varmecurler og optørring 
med føn. 

 Eleven kan under vejledning 
bruge forskellige 
langthårteknikker. 

 Eleven kan bruge 
udfriseringsteknikker.  

 Eleven kan bruge 
opsætningsteknikker.  

 Eleven kan håndtere alle 
relaterede værktøjer og 
produkter. 

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. 

Værkstedsarbejde  4. og 5. 
skoleperiode 

Strukturbehandling 
(9005) 

 Eleven kan udfylde og 
anvende en diagnoseseddel. 

 Eleven kan den faglige 
permanentteori.  

Avanceret  Demo i kreative 
permanentteknikker.  
Elevarbejde i kreative 
permanentteknikker.  

Værkstedsarbejde  4. og 6. 
skoleperiode 
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 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.. 

Forberedelse til modeldage. 3 
modeller til kreativ 
permanent med 3 forskellige 
oprulningsteknikker. 
Evalueres på modeller. 
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5. skoleperiode 

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Herrefrisuredesign 
(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 
udtynding, samt maskulin 
formtørring med frisering. 
Elevarbejde på 
øvelseshoveder med 
formtørrings- og 
friseringsteknikker. 
 

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

Dameklippeteknik 
og frisuredesign 
(10167) 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre de fire klippeformer 
og kombinere dem. 

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

Avanceret  2 modeller til klip, skæring og 
brush. Der er fokus på 
udtyndingsteknikker, 
sværhedsgrad og 
klædelighed. 

Værkstedsarbejde  1. – 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan selvstændigt 
vejlede i frisurevalg ud fra 
kundens 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 
varmecurler, 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.  

Brush på øvelseshoved, fokus 
på sværhedsgrad og 
klædelighed. 
6 modeller til trend/modeklip 
med efterfølgende 
formtørring, hvor der er fokus 
på sværhedsgrad og 
klædelighed og konsultation. 
Eleven vil bruge tid på at 
udarbejde handlingsplaner for 
dagens model. Fordybelse, 
sværhedsgrad og klædelighed 
er nøgleordene.  
Jernondulation: Eleverne 
arbejder selvstændigt på 
øvelseshoved, hvor alle 
længder er tilladt 
Alle modeller og 
øvelseshoveder laves på tid, 
bedømmes og evalueres.  

Frisørfagets teori 
(11800) 

 Eleven kan bruge 
produktgruppeblade.  

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

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

Klasseundervisning 
Værkstedsarbejde 
Projektarbejde  

2., 3., 4., 5., 7. 
og 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan anvende 
relevante værnemidler, 
sikkerhed og substitution 
inden for arbejdsmiljø. 

 Eleven kan foretage en 
selvstændig vurdering på 
baggrund af ovenstående 
teorier. 

Langthårsfrisering 
(30118) 

 Eleven kan foretage 
indlægninger med 
varmecurler og optørring 
med føn. 

 Eleven kan under vejledning 
bruge forskellige 
langthårsteknikker. 

 Eleven kan bruge 
udfriseringsteknikker.  

 Eleven kan bruge 
opsætningsteknikker.  

 Eleven kan håndtere alle 
relaterede værktøjer og 
produkter. 

 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. 

Værkstedarbejde  4. og 5. 
skoleperiode 
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6. skoleperiode 

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Herreklippeteknik 
og frisuredesign 
(10202) 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre de fire klippeformer 
og kombinere dem. 

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 
værktøjer ergonomisk 
korrekt. 

 Eleven kan udføre en 
maskulin klassisk form, 
herunder bombage. 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre klipning og skæring af 
klassiske herrefrisurer. 

 Eleven kan udføre 
arbejdstegning/skitsetegning. 

 Eleven kan udføre skægklip. 
 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 
teknikken  
for barberingen.  

Avanceret  På model udføres klassisk 
herreklip med skægklip eller 
barbering. 
På model udføres modeklip 
med skægklip eller barbering.  
Alle elever skal udføre en 
skægklip og en barbering.  
 
Eleverne skal udføre 
friseringsteknikker på 
øvelseshoveder, der vil 
løbende blive trukket lod om 
hovederne. Der ligges vægt på 
form og renfrisering.  
 
Eleven vil løbende blive 
evalueret på det 
udførte arbejde. 
 

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

Damefrisuredesign 
(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 selvstændigt 
udføre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

 Eleven kan anvende diverse 
værktøjer så som 
varmecurler, krøllejern, 
glattejern, curler m.m. 

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 

Avanceret  Underviser laver demo i VO 
med fokus på form, 
klædelighed, sammensætning 
af elementer og 
helhedsindtrykket. Eleverne 
arbejder på øvelseshoved med 
samme fokuspunkter.  
 
Afsluttes med prøve på 
øvelseshoved. 
Indlægningen bedømmes 
inden tørring. Der udarbejdes 
arbejdstegning mens hovedet 
tørres. Alle værktøjer 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.  

Værkstedsarbejde 1., 3., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
skoleperiode 
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værktøjer ergonomisk 
korrekt 

 Eleven kan foretage 
udfrisering af dag-, aften- og 
selskabsfrisure. 

 

Brush skal være friserbar (efter 
svendeprøvens kriterier). 
 
Styling: Demo af underviser 
med fokus på salgsbarhed og 
klædelighed. 
Eleverne laver styling på 
lodtrækningsøvelseshoved. 
Tid: 25 min.  
Minimum 3 gange.  

Dag- og 
aftenmakeup 
(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.  
 

Værkstedsarbejde  3. og 6. 
skoleperiode 

Strukturbehandling 
(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.  

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. 
 

Værkstedsarbejde 4. og 6. 
skoleperiode 
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 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.. 

Brude- og 
aftenfrisering (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. 

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

Værkstedsarbejde 6. og 7. 
skoleperiode 
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 Eleven kan anvende 
relevante værnemidler, 
sikkerhed og substitution 
inden for arbejdsmiljø. 
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7. skoleperiode 

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Herreklippeteknik 
og frisuredesign 
(10202) 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre klipning og skæring af 
klassiske herrefrisurer. 

 Eleven kan udføre en 
maskulin klassisk form, 
herunder bombage. 

 Eleven anvender de for 
disciplinen forekommende 
værktøjer 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 
efterfølgende optørring og 
frisering af maskulin form.  
Eleverne skal udføre bombage, 
og bølger med og uden 
skilning på øvelseshoved. 
 

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

Damefrisuredesign 
(10167) 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre de fire klippeformer 
og kombinere 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. 

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 ligges vægt på 
salgsbarhed, klædelighed og 
renfrisering.  

Værkstedsarbejde 1., 3., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
skoleperiode 
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 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 selvstændigt 
udføre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 
værktøjer ergonomisk 
korrekt 

 Eleven kan foretage 
udfrisering af dag-, aften- og 
selskabsfrisure. 

 Eleven kan udføre en 
jernondulation/udfrisering af 
hel frisure.  

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 
salgsbarhed. 
 

Frisørfagets teori 
(11800) 

Repetition af teorierne: 
 Hårpleje og 

materialeforståelse 
 Klippeterminologi  
 Farveteori 
 Permanentteori 
 Hårets biologi 

Rutineret  Teoretisk undervisning baseret 
på teoribogen. 
 

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

Brude- og 
aftenfrisering (410) 

 Eleven betjene og vejlede 
kunder. 

Rutineret  Eleven laver langthårsfrisering 
på øvelseshoved.  Alle 

Værkstedsarbejde 6. og 7. 
skoleperiode 
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 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. 

hårlængder er tilladt, dog min. 
20 cm fra hårgrænsen i 
nakken.  
Kort pandehår er tilladt. Alt 
hår skal opsættes. Der lægges 
vægt på renfrisering, form og 
klædelighed.  
Evalueres på øvelseshoved. 

Trend 
herre/damemode 
(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. 

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, 
salgsbarhed, sværhedsgrad og 
klædelighed. 
Løbende evaluering. 
 

Værkstedsarbejde  7. og 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan foretage 
colorations- og 
strukturbehandlinger. 

 Eleven kan anvende alle 
relevante værktøjer. 

 Eleven kan anvende 
forskellige klippe-, friserings- 
og formtørringsprincipper. 

 Eleven kan udarbejde 
arbejdsskitser af de anvendte 
klippeformer. 

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

Fag (inkl. nr.) Fagmål/målpinde Præstations- 
standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

Herreklippeteknik 
og frisuredesign 
(10202) 

 Eleven kan selvstændigt 
udføre de fire klippeformer 
og kombinere dem. 

 Eleven kan selvstændigt 
vejlede i frisurevalg ud fra 
kundens proportioner, 
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.  

Avanceret  Skoleprøve efter Frisørfagets 
Fællesudvalg. 
 
Maskulin herreklip på model 
med arbejdsteging, skægklip 
samt optørring i maskulin 
form. Der ligges vægt på form, 
klædelighed, salgsbarhed og 
sværdhedsgrad. 
 
På øvelseshoved udføres 
bombage og fønbølger på tid.  
 
 

Værkstedsarbejde  1., 2., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
skoleperiode 
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 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 
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 de passer til kundens 
ansigtsform. 

 Eleven kan foretage voksning 
af bryn, ører, næse og kanter 
efter teoribogens 
hygiejneprincipper.  

 
Damefrisuredesign 
(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 
personliggøre klipningen ud 
fra hårstruktur, hvirvler og 
groretning. 

Avanceret  Skoleprøve efter Frisørfagets 
Fællesudvalg. 
 
Eleven skal på en model 
udføre en pageklip med 
graduering samt tilhørende 
arbejdstegning. Der ligges 
makeup samt laves en 
moderne jernondulation. Der 
vil blive lagt vægt på 

Værkstedsarbejde 1., 3., 4., 5., 6., 
7. og 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan udføre moderne 
styling. 

 Eleven kan foretage 
fingerfald og skitsering.  

 Eleven kan foretage 
indlægningsprincipper til 
dag-aften- og selskabsfrisure 
med curler/clips.  

 Eleven kan foretage 
udfrisering af dag-, aften- og 
selskabsfrisure.  

 Eleven kan udføre 
arbejdstegning/skitsetegning.  

 Eleven kan vurdere og 
planlægge en arbejdsproces 
og selvstændigt 
udføre/gennemføre en 
arbejdsopgave.  

 Eleven kan anvende de for 
disciplinen forekommende 
værktøjer ergonomisk 
korrekt.  

 Eleven kan anvende diverse 
værktøjer så som 
varmecurler, krøllejern, 
glatjern, curler m.m. 

 Eleven kan udføre 
fingerstyling.  

 Eleven kan udføre en 
stylingopgave ud fra et 
billede.  

klædelighed, form, 
salgsbarhed og sværhedsgrad.  
 
Eleven skal på øvelseshoved 
udføre VO med indlægning og 
udfrisering. Der skal indgå 
fingerfald og skitsering samt 
curler og clips. 
 
Der skal udføres brush og 
fingerstyling på 
øvelseshoveder.  
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 Eleven kan udføre en 
jernondulation/udfrisering af 
hel frisure.  

 Eleven kan udføre en brush 
på alle frisuredesign. 

Frisørfagets teori 
(11800) 

Repetition af teorierne: 
 Hårpleje og 

materialeforståelse 
 Klippeterminologi  
 Farveteori 
 Permanentteori 
 Hårets biologi 

Rutineret  Teoretisk undervisning baseret 
på teoribogen. 
 
Eksamen: Elektronisk 
test/multiple choice. 
 

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

Trend 
herre/damemode 
(407) 

 Eleven kan selvstændigt 
vurdere, planlægge og 
gennemføre forskellige 
behandlinger. 

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

 Eleven kan anvende 
frisørfagets teorier, 
brugsanvisninger og 
produktgruppeblade. 

 Eleven kan betjene, 
diagnosticere og vejlede 
kunder. 

 Eleven kan foretage 
colorations- og 
strukturbehandlinger. 

 Eleven kan anvende alle 
relevante værktøjer. 

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

Værkstedsarbejde  7. og 8. 
skoleperiode 
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 Eleven kan anvende 
forskellige klippe-, friserings- 
og formtørringsprincipper. 

 Eleven kan udarbejde 
arbejdsskitser af de anvendte 
klippeformer. 

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


