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Lokal undervisningsplan hovedforløb frisør 1 - 8 
 

 

Indledning 
 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er 

skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. 

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 

bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. 
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1. Generelt for skolen 

 
1.1 Praktiske oplysninger 

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, 

hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med 

adresser 14 steder i Storkøbenhavn. 

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision: 

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder: 

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og 

kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget 

elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for 

udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 

Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk 

og strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”) i alle uddannelser 

og på alle niveauer i organisationen og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger: 

Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med eleven og 

tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre 

et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og 

uddannelsesønske 

Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring 
 

Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at 

lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og 

virksomhedsnær opgaveløsning 

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv 

inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine erhvervsuddannelser 

og udvikler dem i dialog med skolens elever 

Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til 

undervisningen 

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, 

indretning, materialer og læringsfaciliteter. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 

Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb på NEXT har et 

omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 

22.9.2014) . Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer 

i de enkelte læringselementer. 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation: 

1 1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet. 

2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen. 
3. Der skal være en opfølgning. 

 

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter 

opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne 

oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i 

modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del 

af uddannelserne i virksomhederne. 

Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge 

eget arbejde 

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning 

svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den 

almindelige skemalagte teoretiske og praktiske undervisning får lektier og opgaver/projekter for, 

som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den 

selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke 

kunne bestå et skoleforløb. 

 

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af 

opgaver og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i 

hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver 

ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende 

lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri 

undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som 

minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der 

i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt 

tilbud om støtte til det på skolen. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT 

Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal 

beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af 

elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig 

form og varighed afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at 

eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 

erhvervsuddannelser: 

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages 

følgende vurdering: 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse 
 

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. 

 

 

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 
 

For alle elever: 
 

Der tilbydes specialpædagogisk støtte til elever, der vurderes at have behov for dette. Afklaring og 

visitering foregår via afdelingens vejledning. 

Afdelingen stiller mentorer til rådighed for elever, der har behov for dette. Visiteringen foregår via 

kontaktlæreren. 

Der er tilknyttet en psykolog til afdelingen. Visitation til psykologhjælp sker via afdelingens vejledning. 

Øvrige tiltag, såsom tilvalg af faglig/almen karakter, læsevejlederhjælp afklares i dialog mellem 

kontaktlærer og elev. 

Eleverne tilbydes ydermere læsevejledning, hvilket kan foregår både på klasseniveau, i mindre grupper og 

individuelt. 

For elever over 25 år 
 

Alle elever over 25 år har ret til en RKV. For elever uden en uddannelsesaftale og for elever, der er blevet 

optaget på et grundforløb, skal der søges om RKV via www.optagelse.dk. I dette tilfælde tæller RKV som 

http://www.optagelse.dk/
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en påbegyndt erhvervsuddannelse (også hvis der kun er tale om en samtale). Man kan få SU til RKV, 

hvilket betyder, at man dermed har brugt 1 ud af i alt 3 muligheder for at starte en erhvervsuddannelse. 

Under RKV afklares eventuelle behov for specialpædagogisk støtte. 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne 
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal 

beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og 

eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014) . Omfanget af prøver og 

eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og 

bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0) . 

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser: 

 

 

 
1.5.1 Organisation 

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, 

tilrettelæggelse af eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området . 

 

 

 

1.5.2 Information 

Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal 

deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne ved starten af skoleperioden om, 

hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 

skal til eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD- 

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor. 
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1.5.3 Eksamen 

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 
 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 

elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af 

årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 
 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 

ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014). 

 

 

 
 

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer 

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde 

dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget som 

helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 

forhånd er kendt af eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og inden for et fastsat begrænset tidsrum. 
 

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i 

henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt 

indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for den eller de 
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studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. 

tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 

bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 3 ( Jf. § 3 i BEK nr. 

41, 16.01.2014 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). Beskrivelsen 

nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om: 

 adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekt- eller 

opgaveafleveringer 

 

 anvendelse af hjælpemidler 

 
 prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer 

 
 eksamensgrundlag  - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 

 
 bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og 

hvordan vægtes de enkelte elementer 

 
 anvendelse af 7-trinscala  eller anden form for bedømmelse 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Regler for eksamensafvikling 

Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 
 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i 

det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til 

eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 
 

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte 

(Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 

15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- 

og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 
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En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 

eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener 

sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige 

eksaminander. 

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der 

ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 
 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 

mindre andet er aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 
 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 

foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må 

ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

 

 

 

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler 

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 

bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 
 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 

klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

(BEK  nr. 41, 16.01.14) . 

Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende 

prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 
 

Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der 

kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse 

om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 
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Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et 

andet tidspunkt. 

 

 

 
 

1.5.7 Klager over eksamen 

Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på 

sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre: 

 Eksamens-/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

 

 
Hvis der er tale om centralt stillede opgaver, fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 

skolens kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som inden for en uge kan fremkomme med sine kommentarer. 

Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for 

uddannelsen. 

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 

 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges 

klageren og evt. andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 
 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

Meddelelse om at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 
 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 

ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10. 
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Bilag A: Eksamensreglement for elever 

 
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og 

mundtlig eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på alle 

modtagne ark også kladdepapir. 

Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, 

skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For 

elever med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser § 6. 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge 

på dette. Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, 

og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig. Ønsker en eksaminand at forlade 

lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende 

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis 

eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en 

eksaminand bliver færdig inden for de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 

vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise fra eksamen. 

Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 

I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve 

lægeerklæring. 

I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen på et nyt 

tidspunkt. 

Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen senest 

to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre 

a) Eksamensforløbet 

 
b) de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets 

 
c) bedømmelse 

 

Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven 
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1.6 Overgangsordninger 

Elever, der har begyndt et grund- eller hovedforløb efter de hidtidige regler, dvs. har påbegyndt i 

henhold til de før den 1. august 2015 gældende regler, har ret til at fortsætte deres 

uddannelsesforløb efter de hidtidige regler. 

Såfremt en elev skal flyttes fra en påbegyndt uddannelse fra en version til en anden version, sker 

dette på baggrund af en kompetencevurdering. Hvis eleven vurderes at kunne fuldføre uddannelsen 

under den nye version, kan aftalen flyttes. 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Grundforløb 1 20 uger skoleperiode 

Grundforløb 2 20 uger skoleperiode 

Hovedforløb  

Praktik  

F 1 5 uger skoleperiode 

Praktik  

F 2 5 uger skoleperiode 

Praktik  

F 3 5 uger skoleperiode 

Praktik  

F 4 5 uger skoleperiode 

Praktik  

F 5 5 uger skoleperiode 

Praktik 

F 6 5 uger 

Praktik 

F 7 5 uger 

Praktik 

F 8 5 uger 

Praktik Ind til udløb af den fastsatte uddannelsestid 

 
I slutningen af F8 afholdes en praktisk skoleprøve samt en skriftlig teoriprøve 

Efter afslutning af F 8 afholdes svendeprøve. 
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Timefordeling frisør version 8 
 Lekt. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
 1360 170 172 170 170 170 170 170 168 

Grundfag - 1 uge 
Psykologi   16 16(4)*      

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag - 26 uger 
Teori  10/10 10 10 10  16 16 32 
Faglig engelsk  20 22* 20      

Bogføring     20  20 20  

Dag/aften 
makeup 

 16 8 
(manicure) 

16      

New 
generation 

 20        

Dameklip m.m.  30 40* 36 36 40 36 36 32 
Herreklip m.m.  30 20* 20 22 32 28 28 32 

Ekstensions/ 
paryk 

    24     

Ergonomi  14        

Bundne specialefag – 6 uger 

Langthår    30(14) 
* 

     

Coloration   20  24     

Struktur  20    30    

Trend herre/ 
dame 

       24 16 

Brude og 
aftenfrisering 

      24  10 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag – 5 uger 2 uger 1 uge 1 uge 1 uge 
EU-frisør          

Langthår          

Stylist          

Trend dame          

Trend herre          

Typebestemt 
makeup 

         

Konkurrence 
dame 

         

Teori new 
generation 

         

Aftenfrisering          

Trend herre/ 
dame New 
generation 

         

Podiehår          

Konkurrence 
herre 
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Faglig teori          

Valgfag - 2 uger 

Workshop   16 16 16  12 12  

2. 
fremmedsprog 

  16 16 16  12 12  

Øvrige aktiviter          

Projekt   3 dage 3 dage     12 
Skoleprøve          

Bundne specialefag markeret med fed udbydes på et højere niveau for talentelever 
 
 
 

2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 

højniveaufag og påbygning 

 
Eleverne afklares på deres første skoleperiode i forhold til talentspor. Talentelever udvælges i et samarbejde mellem 

skolen og virksomheden, og undervisningen tilrettelægges derefter. 

Hvis skolen og virksomheden efterfølgende vurderer, at eleven alligevel ikke kan klare kravene, fortsætter eleven sin 

Uddannelse på det ordinære forløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 

Vejledning : Afsnit 2.1 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 1, nr. 8, hvoraf det fremgår, at 

skolen skal beskrive ”Indholdet i skolepraktik samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik.”. 

Skolen skal her beskrive, hvordan den tilrettelægger praktikuddannelsen i skolepraktikken, samt 

hvordan praktikbedømmelsen af elever foretages (afvent indstik fra praktikcenteret) . 
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2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 

Der afholdes 2 årlige møde med Frisørfagets Fællesudvalg samt fire årlige møder med det lokale 

uddannelsesudvalg for frisører og kosmetikere. 

Elevens kontaktlærer afholder mestersamtaler omkring den enkelte elev. Kontaktlæreren kontakter 

elevens mester efter behov. 
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3. Læringsaktiviteter i hovedforløbet 

 

F1 version 8 
På denne skoleperiode får du kendskab til de grundlæggende klippe- og friseringsteknikker ved brug af pivot 

points terminologi, eller tilsvarende. Dele af faget engelsk indgår i forbindelse med den afsluttende 

fremlæggelse af de indlærte klippeformer. 

F1 indeholder følgende læringselementer: 

1.   teori 5. herreklip m.m. 
2.    dag- og aftenmakeup 6. ergonomi 
3.    New Generation 7. faglig engelsk 
4.    dameklip m.m. 8. struktur 

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

Læringselementer: 

1.Teori 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

 
Slutniveau: rutine 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan permanentteori. 
2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 

5 Eleven kan vandondulationsteori. 

6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

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

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 

forbindelse med hårfarvning og permanent 
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10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 

kemibehandlinger. 

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

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2. Dag- og aftenmakeup 

Du arbejder teoretisk og praktisk med grundlæggende makeupteknikker herunder anvendelse af 

hudplejeprodukter. Du arbejder endvidere med de særlige produkter, der anvendes ved korrektion. Du 

arbejder også med manicure 

 
Slutniveau: begynder 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven har viden om neglens anatomi, neglesygdomme og negledefekter. 

2 Eleven kan orientere om forskellige kunstige negle og deres kvalitet. 

3 Eleven kan foretage neglefiling 

4 Eleven kan give håndmassage 

5 Eleven kan lakere med og uden farve 

6 Eleven kan lægge en dag-make-up ud fra kundetypen 

7 Eleven kan tage hensyn til og skabe sammenhæng i stil og farvevalg 

8 Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver 
9 Har et begyndende kendskab til aften-make-up 

 

 
Antal lektioner: 16 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode. 

 
3. New Generation 

Du lærer at arbejde med produkter inden for New Generation 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål 
 

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

2 Eleven har kendskab til New generation / botaniske produkter 
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3 Eleven kan foretage en helfarvning med New generation / botaniske produkter 
 

 

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter 

denne skoleperiode 

 
4.Dameklip m.m. 

 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 

Slutniveau: Avanceret 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 
3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

5 Eleven kan foretage indlægningsprincipper til dagfrisure med curler/clips. 

6 Eleven kan foretage udfrisering af dagfrisure. 

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dagfrisure 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 
16 Eleven kan udføre en brushing 

 
 

Antal lektioner: 30 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 
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5.Herreklip m.m. 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. Du arbejder på nakkebase 

og du arbejder skægklipninger på øvelseshoved og med forskellige klippeteknikker. 

Du arbejder på et øvelseshoved og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige 

værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø 

Du opnår praktisk kunnen i formtørring på øvelseshoved. Du lærer at udføre bombage under vejledning. 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 

2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 

4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 

5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 
12 Eleven kan udføre formskæring. 

 

 
Antal lektioner: 30 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
6.Ergonomi 

Du lærer at arbejde ergonomisk korrekt 

Dele af ergonomien er integreret i andre læringselementer 

Slutniveau: rutineret 

UVM-mål: 
 

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

2 Eleven kan håndtere børste og føntørrer ergonomisk korrekt og være fortrolig med at arbejde med 
værktøjet 

3 Eleven kan håndtere de forskellige funktioner og anvendelser af kunde- og klippestole 

4 Eleven kan placere sig arbejdsmæssigt korrekt ved vaskestolen 

5 Eleven kan rengøre og vedligeholde sit personlige værktøj 
6 Eleven har kendskab til hvorledes man forebygger belastningsskader 
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Antal lektioner: 14 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
7.Faglig engelsk 

Du arbejder med anvendelse af sproget i erhvervsfaglige sammenhænge, herunder 

problemstillinger, sprogbrug og kulturer, som forekommer i salonen og på 

arbejdsmarkedet. 

 
Slutniveau: rutineret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i frisørfaglige termer 
2 Eleven behersker kundebetjening og almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 

3 Eleven kan læse og dokumentere forståelsen af enkelte tekster på engelsk 
4 Eleven kan mundtlig redegøre om en frisørbehandling på engelsk 

 

 
Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
8.Strukturbehandling 

Du lærer at beherske de aktuelle trends inden for strukturbehandlinger. Du får den fornødne viden om den 

praktiske brug af de anvendte produkter. Du bliver i stand til med en strukturbehandling at understøtte en 

frisure til den enkelte kunde. Du lærer at præsentere et færdigt look med finishprodukter og udarbejde en 

tilhørende diagnoseseddel 

Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces. 

3 Eleven kan den faglige permanentteori. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan anvende APB 

6 Eleven kan anvende brugsanvisninger. 

7 Eleven kan foretage alle typer af strukturbehandlinger. 

8 Eleven kan udføre forskellige oprulningsteknikker. 

9 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 
10 Eleven kan medtænke personlig hygiejne og arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. 
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11 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø 
 

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 

 

F2 version 8 
Du skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på 

model/øvelseshoved. 

Miljø og ergonomi indgår som naturlige elementer i den daglige undervisning. 

F2 indeholder følgende læringselementer: 

1.   teori 5. faglig engelsk 
2.    dag- og aftenmakeup 6. coloration 
3.    dameklip m.m. 7. coloration for talenter 
4.    herreklip m.m. 8. psykologi 

 9. projekt 

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 
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Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

Læringselementer: 

1.Teori 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan permanentteori. 

2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 

5 Eleven kan vandondulationsteori. 

6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

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

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 
forbindelse med hårfarvning og permanent. 

10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 
kemibehandliger. 

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

 
Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2.Dag- og aftenmakeup 

Du arbejder teoretisk og praktisk med grundlæggende makeupteknikker herunder anvendelse af 

hudplejeprodukter. Du arbejder endvidere med de særlige produkter, der anvendes ved korrektion.Du lærer 

om manicure 

 
Slutniveau: begynder 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven har viden om neglens anatomi, neglesygdomme og negledefekter. 
2 Eleven kan orientere om forskellige kunstige negle og deres kvalitet. 
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3 Eleven kan foretage neglefiling 
4 Eleven kan give håndmassage 

5 Eleven kan lakere med og uden farve 

6 Eleven kan lægge en dag-make-up ud fra kundetypen 

7 Eleven kan tage hensyn til og skabe sammenhæng i stil og farvevalg 

8 Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver 
9 Har et begyndende kendskab til aften-make-up 

 

 

Antal lektioner: 8 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode. 

 
3.Dameklip m.m. 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 

Dele af faget indgår i et projekt 

 
Slutniveau: Avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 
2 Eleven kan selvstændigt foretage klipning og skæring til dagfrisure. 

3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

5 Eleven kan foretage indlægningsprincipper til dagfrisure med curler/clips. 

6 Eleven kan foretage udfrisering af dagfrisure. . 

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dagfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 
13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 
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14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 
16 Eleven kan udføre en brushing 

 
 

Antal lektioner: 40 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
4.Herreklip m.m. 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. Du arbejder med 

skægklipninger og med forskellige klippeteknikker på øvelseshoved. 

Du arbejder på et øvelseshoved og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige 

værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø 

Du opnår praktisk kunnen i formtørring på øvelseshoved. Du lærer at udføre bombage og fri frisure under 

vejledning. 

Dele af faget indgår i et projekt 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan formtørre. 

2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 

4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 

5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 

12 Eleven kan udføre formskæring. 
14 Eleven kan udføre skægklipning. 

 
 

 
Antal lektioner: 30 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 
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5. Faglig engelsk 

Du arbejder med anvendelse af sproget i erhvervsfaglige sammenhænge, herunder 

problemstillinger, sprogbrug og kulturer, som forekommer i salonen og på 

arbejdsmarkedet. 

 
Slutniveau: rutineret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i frisørfaglige termer 
2 Eleven behersker kundebetjening og almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 

3 Eleven kan læse og dokumentere forståelsen af enkelte tekster på engelsk 
4 Eleven kan mundtlig redegøre om en frisørbehandling på engelsk 

 
 
 

 
Antal lektioner: 22 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

Dele af faget indgår i et projekt 

 
6. Coloration 

Du får indsigt i nye og aktuelle farveteknikker. 

Du kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en coloration med tilhørende arbejdstegning samt 

diagnoseseddel. 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel 

2 Eleven kan foretage skylning, toning. 

3 Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og oxydationsfarver 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces 

5 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder 

6 Eleven kan anvende APB 

7 Eleven kan anvende brugsanvisninger. 

8 Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger. 

9 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

10 Eleven kan den faglige farveteori. 
11 Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. 



28 

   

   

 

 

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

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 

 
7. Coloration for talenter 

Du får indsigt i nye og aktuelle farveteknikker. 

Du kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en coloration med tilhørende arbejdstegning samt 

diagnoseseddel. 

 
Slutniveau: ekspert 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel 

2 Eleven kan foretage skylning, toning, afrensning og forpigmentering 

3 Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og oxydationsfarver 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces 

5 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder 

6 Eleven kan anvende APB 

7 Eleven kan anvende brugsanvisninger. 

8 Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger. 

9 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

10 Eleven kan den faglige farveteori. 

11 Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. 
13 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø 

 
Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
8. Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal.  Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 
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gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

 
Slutniveau: F 

 
UVM-mål: 

 

1 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. 

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

3 Eleven er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i 
eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

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

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

 
Antal lektioner: 16 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
9. Projekt 

 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 
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F3 version 8 
Eleven skal opnå begyndende rutine i individuel frisuredesign. 

Eleven skal kunne arbejde selvstændigt med klippe- og friseringsteknikker på modeller. 

Miljø og ergonomi indgår som naturlige elementer i den daglige undervisning 

F3 indeholder følgende læringselementer: 

1.   teori 5. faglig engelsk 
2.    dag- og aftenmakeup 6. langthår 
3.    dameklip m.m. 7. langthår for talenter 
4.    herreklip m.m. 8. psykologi 

 9. projekt 

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

Læringselementer: 

1.Teori 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

 
Slutniveau: rutine 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan permanentteori. 
2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 

5 Eleven kan vandondulationsteori. 

6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

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

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 
forbindelse med hårfarvning og permanent. 

10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 
kemibehandliger. 
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11 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 
 

 

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2.Dag- og aftenmakeup 

Du arbejder teoretisk og praktisk med grundlæggende makeupteknikker herunder anvendelse af 

hudplejeprodukter. Du arbejder endvidere med de særlige produkter, der anvendes ved korrektion. 

 
Slutniveau: begynder 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven har viden om neglens anatomi, neglesygdomme og negledefekter. 
2 Eleven kan orientere om forskellige kunstige negle og deres kvalitet. 

3 Eleven kan foretage neglefiling 

4 Eleven kan give håndmassage 

5 Eleven kan lakere med og uden farve 

6 Eleven kan lægge en dag-make-up ud fra kundetypen 

7 Eleven kan tage hensyn til og skabe sammenhæng i stil og farvevalg 

8 Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver 
9 Har et begyndende kendskab til aften-make-up 

 

 
Antal lektioner: 16 

Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter 

denne skoleperiode. 

 
3.Dameklip m.m. 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 

Dele af faget indgår i et projekt 
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Slutniveau: Avanceret 
 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 
2 Eleven kan selvstændigt foretage klipning og skæring til dag-, aften-, og selskabsfrisure. 

3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

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

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

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dag-, aften- og selskabsfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 

16 Eleven kan udføre en brushing 
 
 

Antal lektioner: 36 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
4.Herreklip m.m. 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. Du arbejder med forskellige 

klippeteknikker. 

Du arbejder på et øvelseshoved og evt. model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske 

begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige 

værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø 

Du opnår praktisk kunnen i formtørring på øvelseshoved. Du lærer at udføre bombage og fri frisure under 

vejledning. 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 
2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 
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4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 
5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 

11 Eleven kan udføre modeklipning. 

12 Eleven kan udføre formskæring. 

14 Eleven kan udføre skægklipning. 

15 Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering. 

16 Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering. 

17 Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge teknikken for barberingen. 

18 Eleven kan udføre indsæbning ved barbering. 
19 Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg 

 
 

 

Antal lektioner: 30 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
5.Faglig engelsk 

Du arbejder med anvendelse af sproget i erhvervsfaglige sammenhænge, herunder 

problemstillinger, sprogbrug og kulturer, som forekommer i salonen og på 

arbejdsmarkedet. 

 

Slutniveau: rutineret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i frisørfaglige termer 

2 Eleven behersker kundebetjening og almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 

3 Eleven kan læse og dokumentere forståelsen af enkelte tekster på engelsk 
4 Eleven kan mundtlig redegøre om en frisørbehandling på engelsk 

 

 
Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 
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6. Langthår 

Du lærer under vejledning alle grundprincipper inden for langthårsfrisering herunder opbygning af frisurer, 

renfrisering, klædelighed og form. 

Du stifter bekendtskab med de forskellige værktøjstyper. 

Du arbejder på øvelseshoveder og udfører afslutningsvis en hel frisure. 

Slutniveau: rutineret 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan foretage indlægninger med varmecurler og optørring men føn. 

2 Eleven kan bruge udfriseringsteknikker. 

3 Eleven kan bruge opsætningsteknikker. 

4 Eleven kan arbejde på øvelseshoveder og modeller. 

5 Eleven kan håndtere alle relaterede værktøjer og produkter. 
6 Eleven kan under vejledning bruge forskellige langthårsfriseringer/teknikker 

 

 
Antal lektioner: 30 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
7. Langthår for talenter 

Du lærer under vejledning alle grundprincipper inden for langthårsfrisering herunder opbygning af frisurer, 

renfrisering, klædelighed og form. 

Du stifter bekendtskab med de forskellige værktøjstyper. 

Du arbejder på øvelseshoveder og udfører afslutningsvis en hel frisure. 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan foretage indlægninger med varmecurler og optørring men føn. 

2 Eleven kan bruge udfriseringsteknikker. 

3 Eleven kan bruge opsætningsteknikker. 

4 Eleven kan arbejde på øvelseshoveder og modeller. 

5 Eleven kan håndtere alle relaterede værktøjer og produkter. 
6 Eleven kan under vejledning bruge forskellige langthårsfriseringer/teknikker 

 
Antal lektioner: 30 
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Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7 trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
8. Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal. Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 

gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

 
Slutniveau: F 

 
UVM-mål: 

 

1 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. 

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

3 Eleven er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i 
eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

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

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

 
Antal lektioner: 16 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt 

efter denne skoleperiode 
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9. Projekt 
 

 

Langthårsprojekt 

 

 
Krigstiden i 40érne, efterkrigstiden i 50´erne, de glade 60´erne eller 80´erne med dyrkelsen af de 

rige, de unge og de smukke. I vælger selv at fokusere på et bestemt årti, der hver især 

repræsenterer en markant stil inden for hår og mode. 

Projektet varer i 3 dage, og til den afsluttende fremlæggelse i klassen, skal I have lavet en langt hårs 

opsætning på øvelseshoved, så hun er tidstypisk for det valgte årti. 

I skal arbejde i selvvalgte grupper á 3-4 personer. I skal alle i gruppen lave jeres eget bud på en langt 

hårs opsætning, i det valgte årti. 

Damearbejde og psykologi indgår i projektet. I skal arbejde bevidst med samarbejde i grupper og 

præsentationsteknik. I skal mundtligt redegøre for de tidstypiske træk og den historiske periode 

også i et samfundsperspektiv. Med særlig fokus på hår, mode og make-up. 
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Langthårsprojekt beskrivelse 

 
Formål: Ud fra arbejdet med et bestemt årti – 40´erne, 50´erne, 60´erne eller 80´erne – vil du få 

forståelse for den valgte tidsperiode og lave en langthårs opsætning. 

Du vil også arbejde med præsentationsteknik, så du ved den mundtlige afsluttende fremlæggelse, 

kan forklare om moden i årtiet og om opsætningen. 

 
Målet:  Du lærer: fremlæggelse i plenum og grundprincipperne inden for langthårsfrisering. 

Herunder opbygning af frisurer, ren frisering, klædelighed og form. Du stifter bekendtskab med de 

forskellige værktøjstyper. Samt arbejde på øvelseshoveder og udfører afslutningsvis en hel frisure. 

 
Damearbejde: Der skal friseres uf fra det valgte årti. Alle hjælpemidler er tilladte. Som f.eks. føn, 

krøllejern, crepejern, curler, valke og glattejern. 

 
Psykologi: Samarbejde i grupper, kommunikation og præsentationsteknik. 

 

Fremlæggelse: I har ca. 3-5 min hver, til fremlæggelsen af jeres projekt. Alle skal deltage aktivt 

og hver enkelt elev skal mundtligt fremlægge på evalueringsdagen. (Der afgives en karakter) 

 
Evaluering: I vil blive evalueret på jeres helhed af det valgte årti, samt præsentationsteknik, 

klædelighed, form og frisering. 

 
 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 
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F4 version 8 
Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videreudvikler sine kreative evner og sin forståelse 

for klædelighed og kvalitet. 

Miljø og ergonomi indgår som naturlige elementer i den daglige undervisning. 

F4 indeholder følgende læringselementer: 

1.   teori 5. ekstensions 
2.   bogføring 6. coloration 
3.    dameklip m.m. 7. coloration for talenter 
4.    herreklip m.m.  

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

Læringselementer: 

1.Teori 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan permanentteori. 
2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 

5 Eleven kan vandondulationsteori. 

6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

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

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 
forbindelse med hårfarvning og permanent. 

10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 
kemibehandliger. 
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11 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 
 

 

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2. Bogføring/arbejdsforhold 

 

 
Slutniveau: rutineret 

 
Du vil få kendskab til arbejdsmarkedets forhold i Danmark. 

Du vil få indblik i virksomhedens rettigheder og pligter, samt ejerformer. 

Du vil få kendskab til regnskabets opbygning og til driften i en virksomhed. 

Du vil lære at læse et færdigt regnskab fra en frisørsalon 

Du får også et indblik i hvordan du læser din løn seddel, herunder din skatte mappe og E-Boks. 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan foretage daglig bogføring i en frisørsalon 

 
4 

 
Eleven kan læse et regnskab fra en frisørsalon udarbejdet af revisor 

6 Eleven har fået indsigt i samfundets rettigheder og pligter 

7 Eleven kan læse sin lønsedlen, herunder ATP, pensioner, feriepenge o.l. 

8 Eleven har lært at læse sine skatteopgørelse, og skattemappe under www.skat.dk 
9 Eleven har kendskab til arbejdsmarkedsforhold 

 
Antal lektioner: 20 

 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode. 

 
 
 
 

3. Dameklip m.m. 

http://www.skat.dk/
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Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 
 

 
Slutniveau: Avanceret 

 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

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

3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

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

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

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dag-, aften- og selskabsfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 

16 Eleven kan udføre en brushing 
 
 

Antal lektioner: 36 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
4. Herreklip m.m. 

 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. 

Du arbejder på model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 
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Du arbejder endvidere på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige 

værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø 

Du opnår praktisk kunnen i formtørring på øvelseshoved. Du lærer at udføre fønbølger med skilning under 

vejledning. 

 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 

2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 

3 Eleven kan udføre fønbølgning. 

4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 

5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 

11 Eleven kan udføre modeklipning. 

12 Eleven kan udføre formskæring. 

13 Eleven kan udføre plysklipning. 

14 Eleven kan udføre skægklipning. 

15 Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering. 

16 Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering. 

17 Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge teknikken for barberingen. 

18 Eleven kan udføre indsæbning ved barbering. 
19 Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg 

 
 

 
Antal lektioner: 30 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
5. Ekstensions 

 

Du arbejder teoretisk og praktisk med forskellige teknikker inden for påsætning af kunstigt hår samt med 

vejledning om paryk 
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Slutniveau: begynder 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven har kendskab til forskellige påsætningsteknikker af ekstension og løse hårdele 
2 Eleven kan vejlede om valg, tilpasning og vedligeholdelse af parykker i forbindelse med sygdom 

3 Eleven kan vejlede om forløbet ved overgangen til parykbrug i et sygdomsforløb 

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

5 Eleven kan parykhåndtering og har viden om parykfremstilling 
6 Eleven har viden om tilskudsordninger til parykker ved sygdomsforløb 

 
Antal lektioner: 24 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
 
 
 

6. Coloration 

 

Du kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en coloration med tilhørende arbejdstegning samt 

diagnoseseddel. 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel 
2 Eleven kan foretage skylning, toning, afrensning og forpigmentering 

3 Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og oxydationsfarver 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces 

5 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder 

6 Eleven kan anvende APB 

7 Eleven kan anvende brugsanvisninger. 

8 Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger. 

9 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

10 Eleven kan den faglige farveteori. 

11 Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. 
13 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø 

 
 

 
Antal lektioner: 24 



43 

   

   

 

Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
7. Coloration for talenter 

 

Du kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en coloration med tilhørende arbejdstegning samt 

diagnoseseddel. 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel 
2 Eleven kan foretage skylning, toning, afrensning og forpigmentering 

3 Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og oxydationsfarver 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces 

5 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder 

6 Eleven kan anvende APB 

7 Eleven kan anvende brugsanvisninger. 

8 Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger. 

9 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

10 Eleven kan den faglige farveteori. 

11 Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. 
13 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø 

 
 
 
 

 
Antal lektioner: 24 

 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7 trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 
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Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 

 

F5 version 8 
Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling 

Miljø og ergonomi indgår som et naturligt element i den daglige undervisning. 

 

 
F5 indeholder følgende læringselementer: 

1.    dameklip m.m. 
2.    herreklip m.m. 
3.   struktur 
4.    valgfri specialefag 

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 
Læringselementer: 

1.Dameklip m.m. 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 
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Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 
 

 
Slutniveau: Avanceret 

 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

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

3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

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

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

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dag-, aften- og selskabsfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 

15 eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel frisure 
16 Eleven kan udføre en brushing 

 
 

Antal lektioner: 40 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2.Herreklip m.m. 

 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. 

Du arbejder på model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige 

værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø 
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Du opnår praktisk kunnen i formtørring på øvelseshoved. Du lærer at udføre fønbølger uden skilning under 

vejledning. 

 
 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 

2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 

3 Eleven kan udføre fønbølgning. 

4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 

5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 

11 Eleven kan udføre modeklipning. 

12 Eleven kan udføre formskæring. 

13 Eleven kan udføre plysklipning. 

14 Eleven kan udføre skægklipning. 

15 Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering. 

16 Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering. 

17 Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge teknikken for barberingen. 

18 Eleven kan udføre indsæbning ved barbering. 
19 Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg 

 
 

 
Antal lektioner: 32 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
3. Strukturbehabdlinger 

 

 
Du lærer at beherske de aktuelle trends inden for strukturbehandlinger. Du får den fornødne viden om den 

praktiske brug af de anvendte produkter. Du bliver i stand til med en strukturbehandling at understøtte en 

frisure til den enkelte kunde. Du lærer at præsentere et færdigt look med finishprodukter og udarbejde en 

tilhørende diagnoseseddel. 
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Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel 
2 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces. 

3 Eleven kan den faglige permanentteori. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan anvende APB 

6 Eleven kan anvende brugsanvisninger. 

7 Eleven kan foretage alle typer af strukturbehandlinger. 

8 Eleven kan udføre forskellige oprulningsteknikker. 

9 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

10 Eleven kan medtænke personlig hygiejne og arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. 
11 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø 

 
Antal lektioner: 30 

 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 

 

F6 version 8 
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Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. 

Eleven skal udvikle sin evner inden for design og kreativitet med henblik på at kunne anvende forskellige 

lfriseringsteknikker. 

Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. 
 

 
F6 indeholder følgende læringselementer: 

1.dameklip m.m. 4. bogføring/arbejdsforhold 
2.herreklip m.m. 5. brude og aftenfrisering 
3. teori 6. brude og aftenfrisering for talenter 

 7. valgfri specialefag 

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 
Læringselementer: 

1.Dameklip m.m. 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 
 

 
Slutniveau: Avanceret 

 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 
2 Eleven kan selvstændigt foretage klipning og skæring til dag-, aften-, og selskabsfrisure. 
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3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 
4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

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

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

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dag-, aften- og selskabsfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 

15 eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel frisure 
16 Eleven kan udføre en brushing 

 
 

Antal lektioner: 36 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2.Herreklip m.m. 

 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. 

Du arbejder på model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder videre på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige værktøjer 

under hensyntagen til ergonomi og miljø 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 
2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 

3 Eleven kan udføre fønbølgning. 

4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 

5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 
11 Eleven kan udføre modeklipning. 
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12 Eleven kan udføre formskæring. 
13 Eleven kan udføre plysklipning. 

14 Eleven kan udføre skægklipning. 

15 Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering. 

16 Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering. 

17 Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge teknikken for barberingen. 

18 Eleven kan udføre indsæbning ved barbering. 
19 Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg 

 
 

 

Antal lektioner: 28 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
3. Teori 

 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan permanentteori. 

2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 

5 Eleven kan vandondulationsteori. 

6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

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

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 
forbindelse med hårfarvning og permanent. 

9 Eleven kan hårets biologi. 

10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 
kemibehandliger. 

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

 
Antal lektioner: 16 

 
Bedømmelsesform: 
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Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
4. Bogføring/arbejdsforhold 

 

 
Slutniveau: rutineret 

 
Du får kendskab til den daglige bogføring, samt Moms forhold. 

Du vil komme til at arbejde med budgetlægning, indtjenings bidrag, samt betydningen for kundeflovet i 

salonen. 

Du kommer til at arbejde i Excel regneark, herunder salonens minutpris udregning. 

 
UVM-mål: 

 
 

2 Eleven har kendskab til moms loven 
3 Eleven kan udføre budgetlægning - og fastlægge behandlingspriser 

4 Eleven kan læse et regnskab fra en frisørsalon udarbejdet af revisor 

6 Eleven har fået indsigt i samfundets rettigheder og pligter 
 
 
 
 
 

Antal lektioner: 20 

 
Bedømmelse: Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået 

 
5. Brude og aftenfrisering 

 

Du skal have aktuel viden og færdigheder i frisering af aftenfrisure og brudefrisure i såvel kort som langt hår 

Slutniveau: rutineret 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan frisere brude- og aftenfrisure på modeller. 

2 Eleven kan betjene og vejlede kunder. 

3 Eleven kan anvende diverse oprulningsteknikker. 

4 Eleven kan anvende diverse udfriseringsteknikker. 

5 Eleven kan påsætte brudeslør. 

6 Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster og løse hår dele. 

7 Eleven kan fremstille, tilklippe, indfarve og påsætte løse hårdele. 

8 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 
9 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 
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Antal lektioner: 24 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
6. Brude og aftenfrisering for talenter 

 

Du skal have aktuel viden og færdigheder i frisering af aftenfrisure og brudefrisure i såvel kort som langt hår. 

Slutniveau: ekspert 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan frisere brude- og aftenfrisure på modeller. 

2 Eleven kan betjene og vejlede kunder. 

3 Eleven kan anvende diverse oprulningsteknikker. 

4 Eleven kan anvende diverse udfriseringsteknikker. 

5 Eleven kan påsætte brudeslør. 

6 Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster og løse hår dele. 

7 Eleven kan fremstille, tilklippe, indfarve og påsætte løse hårdele. 

8 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 
9 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 

 
Antal lektioner : 24 

Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 
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Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 

 
 

Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. 

F7 version 8 

Eleven skal udvikle sin evner inden for design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker, 

Eleven kæder teori og praktik sammen. 

Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. 

F7 indeholder følgende læringselementer: 

 
 
 

 
Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 
Læringselementer: 

1.Dameklip m.m. 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 

 
Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 

1. dameklip m.m. 4. bogføring/arbejdsforhold 
2. herreklip m.m. 5. trend H/D 
3. teori 6. trend H/D for talenter 

 7. valgfri specialefag 
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Slutniveau: Avanceret 
 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 
2 Eleven kan selvstændigt foretage klipning og skæring til dag-, aften-, og selskabsfrisure. 

3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

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

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

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dag-, aften- og selskabsfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 

15 eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel frisure 
16 Eleven kan udføre en brushing 

 
 

Antal lektioner: 36 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2.Herreklip m.m. 

 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. 

Du arbejder på model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder videre på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige værktøjer 

under hensyntagen til ergonomi og miljø 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 
2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 
3 Eleven kan udføre fønbølgning. 
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4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 
5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 

11 Eleven kan udføre modeklipning. 

12 Eleven kan udføre formskæring. 

13 Eleven kan udføre plysklipning. 

14 Eleven kan udføre skægklipning. 

15 Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering. 

16 Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering. 

17 Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge teknikken for barberingen. 

18 Eleven kan udføre indsæbning ved barbering. 
19 Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg 

 
 

 

Antal lektioner: 28 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
3. Teori 

 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 
 

1 Eleven kan permanentteori. 
2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 

5 Eleven kan vandondulationsteori. 

6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 

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

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 
forbindelse med hårfarvning og permanent. 

9 Eleven kan hårets biologi. 

10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 
kemibehandliger. 
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11 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 
 

 

Antal lektioner: 16 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
4. Bogføring/arbejdsforhold 

 

 
Slutniveau: rutineret 

 
Fagligt projekt: 

Her kommer du til at arbejde med alt det du har lært på F4 og F6. 

Opbygning af egen salon, samt driften af salonen. 

Her skal eleven demonstrere sin kunnen af, både det økonomiske, markedsføring messige, og personale 

håndtering. 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan foretage daglig bogføring. 

2 Eleven har kendskab til moms loven 

3 Eleven kan udføre budgetlægning - og fastlægge behandlingspriser 

4 Eleven kan læse et regnskab fra en frisørsalon udarbejdet af revisor 

5 Eleven kan håndtere frisørsalonens bestillingsbog - manuelt og elektronisk 

6 Eleven har fået indsigt i samfundets rettigheder og pligter 

7 Eleven kan læse sin lønsedlen, herunder ATP, pensioner, feriepenge o.l. 

8 Eleven har lært at læse sine skatteopgørelse, og skattemappe under www.skat.dk 
9 Eleven har kendskab til arbejdsmarkedsforhold 

 
Antal lektioner: 20 

Bedømmelse: Der afgives en standpunktskarakter som bestået/ikke bestået 

 
5. Trend H/D 

 

Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisure-, klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 

branchen her og nu inden for dame- og herremode. 

 
Slutniveau: avanceret 

 

 
UVM-mål: 

 

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

http://www.skat.dk/
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2 Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage arbejdsopgaver i en frisørsalon. 
3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og produktgruppeblade. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations- og strukturbehandlinger 

6 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

7 Eleven kan anvende forskellige klippe, friserings og formtørringsprincipper. 

8 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 
10 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø. 

 

Antal lektioner: 24 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
6. Trend H/D for talenter 

Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisure-, klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 

branchen her og nu inden for dame- og herremode. 

 
Slutniveau: ekspert 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre forskellige behandlinger. 
2 Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage arbejdsopgaver i en frisørsalon. 

3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og produktgruppeblade. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations- og strukturbehandlinger 

6 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

7 Eleven kan anvende forskellige klippe, friserings og formtørringsprincipper. 

8 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 
10 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø. 

 
Antal lektioner: 24 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter som bestået/ikke bestået. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter 

denne skoleperiode 

 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 
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Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 

 
 

F8 indeholder følgende læringselementer: 

F8 version 8 

 

1.dameklip m.m. 5. brude/aftenfrisering for talenter 
2.herreklip m.m. 6. trend H/D 
3. teori 7. trend H/D for talenter 
4. brude/aftenfrisering 8. valgfri specialefag 

 

Varighed 

5 uger 

 
Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 8 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstra arbejde (evt. hjemmearbejde) – 

både i form af lektielæsning i forbindelse projekter samt tid til at finde egnede modeller. 

 
Merit: 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 
Læringselementer: 

1.Dameklip m.m. 

Du opnår teoretisk viden og praktisk kunnen inden for Pivot Points teknikker. 

Du arbejder under vejledning med de fire klippeformer. 

Du arbejder på et øvelseshoved eller model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder endvidere på øvelseshoved eller model med de forskellige brushingsteknikker og med de 

forskellige værktøjer under hensyntagen til ergonomi og miljø. 
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Du lærer at gennemføre en indlægning på dameøvelseshoved herunder fragmenter med curler, ”snegle” og 

formstrygning. Du lærer under vejledning at arbejde med de forskellige udfriseringsteknikker. 

Du lærer at udarbejde en færdig frisure med stor vægt på formgivningens betydning. 
 

 
Slutniveau: Avanceret 

 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan på dameøvelseshoved eller model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

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

3 Eleven kan foretage fingerfald og skitsering 

4 Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 

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

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

7 Eleven kan udføre en arbejdstegning 

8 Eleven kan foretage brushing af dag-, aften- og selskabsfrisure. 

9 Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændigt ud føre/gennemføre en 
arbejdsopgave. 

10 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 

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

12 Eleven kan udføre fingerstyling. 

13 Eleven kan vurdere, planlægge og selvstændigt udføre en stylingsopgave. 

14 Eleven kan udføre en stylingsopgave ud fra et billede. 

15 eleven kan udføre en jernondulation/udfrisering af hel frisure 
16 Eleven kan udføre en brushing 

 
 

Antal lektioner: 32 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
2.Herreklip m.m. 

 

Du arbejder under vejledning med klippeteknikker inden for de fire klippeformer. 

Du arbejder på model og bliver bekendt med de forskellige klippeteoretiske begreber. 

Du arbejder videre på øvelseshoved med de forskellige formtørringsteknikker og med de forskellige værktøjer 

under hensyntagen til ergonomi og miljø 

 
 

 
Slutniveau: avanceret 
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UVM-mål: 

 

1 Eleven kan formtørre. 

2 Eleven kan udføre en maskulin klassisk form, herunder bombage 

3 Eleven kan udføre fønbølgning. 

4 Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer 

5 Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. 

6 Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. 

7 Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt 

8 Eleven kan på herreøvelseshoved og model beherske de klippe- og skæringstekniske principper. 

9 Eleven kan udføre standardklipninger. 

10 Eleven kan udføre gradueret klipning. 

11 Eleven kan udføre modeklipning. 

12 Eleven kan udføre formskæring. 

13 Eleven kan udføre plysklipning. 

14 Eleven kan udføre skægklipning. 

15 Eleven kan vælge den rigtige barberkniv til den aktuelle barbering. 

16 Eleven kan udføre korrekt anbringelse af serviet ved barbering. 

17 Eleven kan vurdere hvorledes skægget vokser og her lægge teknikken for barberingen. 

18 Eleven kan udføre indsæbning ved barbering. 
19 Eleven kan udføre barbering, både med og uden fuldskæg 

 
 

 
Antal lektioner: 28 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
 

 
3. Teori 

 

Du arbejder progressivt med alle fagets teorier. 

 
Slutniveau: rutine 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan permanentteori. 
2 Eleven kan farveteori. 

3 Eleven kan hårplejeteori. 

4 Eleven kan klippeteori. 
5 Eleven kan vandondulationsteori. 
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6 Eleven kan bruge produktgruppeblade. 
7 Eleven kan foretage en selvstændig vurdering på baggrund af ovenstående teorier. 

8 Eleven kender teorien om "New generation produkter" der kan benyttes som alternative produkter i 
forbindelse med hårfarvning og permanent. 

9 Eleven kan hårets biologi. 

10 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger og har viden om relevante værnemidler i alle 
kemibehandliger. 

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

 

Antal lektioner: 32 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
4. Brude/aftenfrisering 

 

Du skal have aktuel viden og færdigheder i frisering af aftenfrisure og brudefrisure i såvel kort som langt hår. 

Slutniveau: rutineret 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan frisere brude- og aftenfrisure på modeller. 
2 Eleven kan betjene og vejlede kunder. 

3 Eleven kan anvende diverse oprulningsteknikker. 

4 Eleven kan anvende diverse udfriseringsteknikker. 

5 Eleven kan påsætte brudeslør. 

6 Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster og løse hår dele. 

7 Eleven kan fremstille, tilklippe, indfarve og påsætte løse hårdele. 

8 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 
9 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
Antal lektioner: 10 

 
5. Brude/aftenfrisering for talenter 

 

Du skal have aktuel viden og færdigheder i frisering af aftenfrisure og brudefrisure i såvel kort som langt hår. 

Slutniveau: rutineret 
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UVM-mål: 
 

1 Eleven kan frisere brude- og aftenfrisure på modeller. 
2 Eleven kan betjene og vejlede kunder. 

3 Eleven kan anvende diverse oprulningsteknikker. 

4 Eleven kan anvende diverse udfriseringsteknikker. 

5 Eleven kan påsætte brudeslør. 

6 Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster og løse hår dele. 

7 Eleven kan fremstille, tilklippe, indfarve og påsætte løse hårdele. 

8 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 
9 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for arbejdsmiljø 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
Antal lektioner: 10 

 
 
 

6. Trend H/D 

Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisure-, klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 

branchen her og nu inden for dame- og herremode. 

 
Slutniveau: avanceret 

 
UVM-mål: 

 

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

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

3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og produktgruppeblade. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations- og strukturbehandlinger 

6 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

7 Eleven kan anvende forskellige klippe, friserings og formtørringsprincipper. 

8 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 
10 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø. 

 
Antal lektioner : 16 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 
7. Trend H/D for talenter 
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Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisure-, klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 

branchen her og nu inden for dame- og herremode. 

 
Slutniveau: ekspert 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre forskellige behandlinger. 
2 Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage arbejdsopgaver i en frisørsalon. 

3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og produktgruppeblade. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations- og strukturbehandlinger 

6 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

7 Eleven kan anvende forskellige klippe, friserings og formtørringsprincipper. 

8 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 
10 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution indenfor arbejdsmiljø. 

 
Antal lektioner: 16 

 
Bedømmelsesform: 

Der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren afspejler elevens standpunkt efter denne 

skoleperiode 

 

 
Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet samt finde 

egnede modeller til undervisningen. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 
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Valgfri specialefag 

Frisør (version 8) 2015 

 
 

 

Valgfri specialefag 
 

Niveau 
 

4 uger 

EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge 

Langthår Avanceret 1 uge 

Stylist Rutine 4 uger 

Trend damemode Avanceret 1 uge 
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Trend, herremode/skæg Avanceret 1 uge 

Typebestemt makeup, aften Avanceret 1 uge 

Konkurrencefrisering/makeup 
dame 

Rutine 2 uger 

Faglig teori inden for New 
Generation 

Rutine 1 uge 

New Generation- trend 
herre/damemode 

Avanceret 1 uge 

Aften/Brudefrisering Avanceret 1 uge 

Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge 

Konkurrencefrisering, herre Avanceret 1 uge 

Faglig teori Avanceret 1 uge 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overordnet mål og rammer: 

 

Der skal gives eleven mulighed for at tilegne sig branchens seneste teknologier og nyeste trend. Der skal 

desuden gives eleven mulighed for at udbygge sin uddannelse, så den tilgodeser elevens mulighed for at 

kvalificere sig på højere niveau til ansættelse som frisør med henblik på at varetage særlige 

arbejdsfunktioner. 

 
Valg af valgfri specialefag: 

Hovedforløbet omfatter i alt 4 ugers valgfri specialefag. De valgfri specialefag vælges i løbet af HF1. 

De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. 

Der kan vælges mellem følgende 14 valgfri specialefag: 

 
EU-frisøruddannelsen.......................................................................................................................................... 

Langthår............................................................................................................................................................... 

Stylist ................................................................................................................................................................... 

Trend,  damemode ............................................................................................................................................... 

Trend, herremode/skæg...................................................................................................................................... 

Typebestemt make-up aften ............................................................................................................................... 

Konkurrencefrisering/makeup,  dame ................................................................................................................. 
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Faglig teori inden for New Generation................................................................................................................ 

New Generation - Trend herre/damemode ........................................................................................................ 

Aften/Brudefrisering............................................................................................................................................ 

Avantgarde/podiehår .......................................................................................................................................... 

Konkurrencefrisering/herre................................................................................................................................. 

Faglig  teori ........................................................................................................................................................... 

Valgskema  I.......................................................................................................................................................... 

Påbygning ............................................................................................................................................................ 

Valgskema  II Påbygning ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

Eleven har mulighed for – i samråd med sin mester – at vælge at tage op til 4 ugers ekstra valgfri specialefag 

som påbygning. – enten inden for uddannelsestiden eller som en forlængelse af 

uddannelstiden/uddannelsesaftalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau: 

De valgfri specialefag er beskrevet på følgende 3 niveauer: 

De tre niveauer Faglige/erhvervsrettede 

Kvalifikationer og kompetencer 

Personlige kvalifikationer og 

Kompetencer 

Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en 

aktivitet i en kendt situation eller ud fra 

en kendt problemstilling eller kan 

udføre en mere kompliceret aktivitet 

under vejledning. 

På dette niveau lægges der vægt på 

flg. personlige kvali- 

fikationer: Lyst til at sætte sig ind i 

uddannelsens fundamen- 

tale kundskabs- og færdigheds- 

områder og til at udvikle an- 

svarlighed samt grundlag for fortsat 

læring. På begynder- 

niveauet grundlægges ligeledes 
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  selvstændighed i opgave-løsning. 

Rutineniveau Eleven kan planlægge og gen- 

nemføre en opgave/aktivitet eller 

løse et problem i rutine og/eller kendte 

situationer og omgivelser 

- alene eller i samarbejde med andre. 

På dette niveau lægges der vægt på 

flg. personlige kvali- 

fikationer: Evne til selvstændigt 

at sætte sig ind i mere kompli- 

cerede problemstillinger og til at 

kommunikere med andre om 

løsningen heraf. Yderligere lægges der 

vægt på fleksibilitet og 

omstillingsevne. 

Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan 

planlægge, løse og gennemføre en 

opgave/aktivitet eller løse et problem 

også i ikke rutine situationer – alene 

eller i samarbejde med andre – under 

hensyntagen til opgavens art 

På dette niveau lægges der vægt på 

flg. personlige kvalifi- 

kationer: Evne til at tage selv- 

stændigt ansvar og vise initiativ til selv 

at formulere og løse fag- 

lige og sociale opgaver og pro- 

blemer. Yderligere lægges vægt på 

kvalitetssans og kreativitet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU-frisøruddannelsen 

Formål: 

Eleven kan anvende sin faglige uddannelse inden for EU. 
 

Niveau: rutine 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende sit kendskab til EU-regler og nationale regler til at forudse eventuelle væsentlige 

problemer ved at påtage sig arbejde inden for faget i et andet EU-land. 
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2 Eleven kan sammenholde indkomstniveau, prisniveau, skatte- og afgiftsniveau, velfærds- og 

miljøforhold i et andet EU-land med tilsvarende forhold i Danmark. 

3 Eleven kan anvende sit kendskab til et andet EU-lands kultur i det sociale samvær med dette lands 

indbyggere. 

4 Eleven kan kommunikere såvel alment som fagligt med arbejdskolleger og kunder i et andet EU-lands 

nationale sprog eller 1. fremmedsprog. 
 
 
 
 

Læringsforløbet: 
 

Eleven arbejder bl.a. med almen og faglig kommunikation i.f.t. kundebetjening. 
Eleven skal desuden indhente relevante informationer vedrørende det Europæiske Fællesskab. Ud fra det 
pågældende land, som eleven forventer at arbejde i, indhentes oplysninger omhandlende lønninger, 
prisniveauer, skatteregler, velfærds- og miljøforhold, kulturelle ligheder og forskelle etc. 
Læringsforløbet er baseret på en introduktion til et projektarbejde. Der vil blive stillet afgangskvalifikationer 
til den individuelle opgave. 
Projektet kan evt. opdeles i 3 emner: 
EU - fakta viden og indsigt/forståelse 
Land - fakta viden og indsigt/forståelse 
Færdigheder - fagligt, sprogligt 
Eleven arbejder ud fra egne behov i forhold til læringsforløbets mål. 
Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 
 
 
 
 

Bedømmelse: 
 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
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Langthår 
 

 
Formål: 

 
Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i langthårs frisering. 

Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

 
UVM-mål: 

 
 

1 Eleven kan selvstændigt udføre langthårs friseringer ved hjælp af forskellige teknikker evt. med løse 

hårdele. 

2 Eleven har kendskab til og kan håndtere forskellige hjælpemidler og relevante værktøjer. 

3 Eleven har forståelse for modellens ønske til det færdige resultat. 

4 Eleven har forståelse for helhedsindtryk, form og klædelighed. 

5 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker 

 

Læringsforløbet: 

 
Eleven arbejder selvstændigt med langthårs frisering på levende modeller og øvelseshoveder. Eleven 

anvender løse hårdele og hårpynt. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder 

via forskellige læringsstile. 

 
Bedømmelse: 
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Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 

 
Stylist 

 

 
Formål: 

 
Elevens kreative evner styrkes og eleven gives en grundlæggende designforståelse. 
Eleven opnår kendskab til designbegrebet, designprocessen og sammenhængen mellem form og funktion og 
bliver bevidst om de historiske betingelser for brugsgenstandes og omverdens formning. 
Med udgangspunkt i de aktuelle tendenser inden for mode og design arbejdes med trendbegrebet og de 
grundlæggende regler for proportion i stil, farve og tidens signaler med opmærksomheden rettet mod 
faktorer som højde, drøjde, job og livsrytme i en tid uden modediktatur. 
Eleven skal kunne udøve rådgivning til brug for styling i salon, klinik, mode, reklame og mediebranchen. 

 
Niveau: rutine 

 
Varighed: 4 uger 

 
 

UVM-mål: 
 
 
 

1 Eleven skal kunne stilsætte følgende delmål: modens historie, stilarter, mode og 

folkekultur, make-uppens historie. 

2 Eleven skal kunne fortage en forecast. 

3 Eleven kan stilsætte ud fra eksklusion. 

4 Eleven kan arbejde med grundlæggende regler om proportioner og stil med øje for alder, 

højde, drøjde, job o. lign. 

5 Eleven kan fange og læse signaler i den aktuelle trend til brug for mode og 

reklamebranchen. Lys som funktion ved: foto, podie, styling opgaver. 
 
 
 
 
 
 

Læringsforløbet: 
 

Eleven arbejder med analyse af design f.eks. form og funktion, designproces og aktuelle tendenser inden for 
design og dansk arkitektur. 
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Eleven arbejder med proportioner i stil og farve – faktorer som højde, drøjde, job og livsrytmer. Fremtidens 
tøj, hvordan skal det se ud for at slå an hos de mennesker, der gerne vil være forrest? 
Eleven arbejder endvidere med historisk make-up samt med make-up i forbindelse med opgaveløsning. 
Eleven træner iagttagelse og forecast i forbindelse med f.eks. film/maleri/musik 
Læringsforløbet er en vekselvirkning mellem teori, praktik og demonstration, hvori indgår ekskursioner. 
Eleven arbejder med mindst to projekter, hvori der indgår f.eks. arkitektur, billedopsætning og fotoarbejde. 
I projekterne anvendes modeller og der samarbejdes med en fotograf. 
Krav til projekterne: 

 Helhed 

 Farver 

 Opsætning 
 Kreativitet/ide 

 Teknik 
Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 
 
 

Bedømmelse: 
 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trend, damemode 



72 

   

   

 

 

Formål: 
 

Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisurer og klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 
branchen her og nu inden for damemode. 

 
Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre alle frisørbehandlinger. 

2 Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage alle daglige arbejdsopgaver i en 

frisørsalon. 

3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger og samt APB inden for de alternative 

produkter. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations behandlinger med de alternative produkter. 

6 Eleven kan foretage strukturbehandlinger, og følger udviklingen af de alternative produkter til brug for 

strukturbehandlinger. 

7 Eleven kan anvende forskellige klippe, frisering og formtørringsprincipper. 

8 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 

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

 
Læringsforløbet: 

 
Eleven arbejder selvstændigt med trends på levende modeller herunder med colorations- 
behandlinger og strukturbehandlinger og forskellige klippetekniske principper og friserings- og 
formtørringsprincipper. 
Eleven udarbejder selvstændigt en samlet behandlingsplan for sine modeller. 
Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
 

Bedømmelse: 
 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
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Trend, herremode/skæg 

Formål: 

Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisurer og klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 

branchen her og nu inden for herremode. Derudover skal eleven have aktuel viden inden for skægklipning. 

 
Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

UVM-Mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre alle frisørbehandlinger. 

2 Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage alle daglige arbejdsopgaver i en 

frisørsalon. 

3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger samt APB inden for de alternative 

produkter. 
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4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations behandlinger med de alternative produkter. 

6 Eleven kan foretage strukturbehandlinger, og følger udviklingen af de alternative produkter til brug for 

strukturbehandlinger. 

7 Eleven kan anvende forskellige klippe, frisering og formtørringsprincipper. 

8 Eleven kan foretage skægklipning. 

9 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 

10 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

11 Eleven kan udføre barbering med kniv. 

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

 

Læringsforløbet: 

 
Eleven arbejder selvstændigt med trends på levende modeller herunder med colorations- 
behandlinger og strukturbehandlinger og forskellige klippetekniske principper herunder skægklipning og 
friserings- og formtørringsprincipper. 
Eleven udarbejder selvstændigt en samlet behandlingsplan for sine modeller. 
Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
 

Bedømmelse: 
 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 

Typebestemt make-up aften 
 

 
Formål 

 
Eleven skal have grundlæggende viden om farve- og stilrådgivning, samt ajourføring i rådgivning af enhver 

make-up, i såvel teori som praktik, således at eleven professionelt kan imødekomme de stigende krav om den 

aktuelle trend inden for dette område. 

 
Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 
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UVM-mål: 
 
 

1 Eleven kan opnå korrektions teknik med kendskab til produkter i brug ved makeup og kan 

selvstændigt udføre enhver makeup opgave. 

2 Eleven kan vurdere og handle ud fra kundetypen. 

3 Eleven kan lægge enhver makeup. 

4 Eleven kan lægge brillemakeup. 

5 Eleven kan tage hensyn til og skabe sammenhæng i stil og farve valg. 

6 Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver. 

 

Indhold: 

 
Eleven arbejder både teoretisk og praktisk. 

Eleven arbejder med analyse af kundetyper, stil og farvevalg. 

Eleven arbejder med dag-make-up, aften-make-up, podie-make-up, foto-make-up, brille-make-up. 

Eleven arbejder med make-up i forhold til kolde og varme farver. 

Eleven får inspiration/ajourføring af tidens trend. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er muligheder for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Bedømmelse: 

 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurrencefrisering/makeup, dame 

Formål: 

Eleven får indblik i konkurrencefrisering og får en forståelse for betydning af samspillet mellem make-up, 
frisering og præsentationsteknikker. 
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Niveau: rutine 

Varighed: 2 uger 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning udføre konkurrencefrisering samt makeup inden for damearbejde. 

2 Eleven kan under vejledning på dameøvelseshoved foretage klipning, skæring samt udtynding. 

3 Eleven kan foretage valg af produkter. 

4 Eleven kan foretage colorations teknikker. 

5 Eleven kan foretage skitsering, formtørring - og friseringsteknikker. 

6 Eleven kan anvende præsentationsteknikker. 

7 Eleven kan ved hjælp af makeup skabe en helhed. 

8 Eleven har kendskab til og kan håndtere forskellige hjælpemidler og relevante værktøjer. 

9 Eleven har forståelse for helhedsindtryk. 

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

 

Læringsforløbet: 

 
Eleven arbejder på øvelseshoveder og levende modeller med skæring, formning og friseringsteknikker efter 

behov. Eleven arbejder endvidere med typebestemt make-up. 

Eleven trænes i anvendelse af præsentationsteknikker. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 
Bedømmelse: 

 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faglig teori inden for New Generation 
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Formål: 

 
Eleven kan håndtere og forstå de krav, der stilles til de grønne produkters anvendelse som alternativ til de 

kemiske produkter, der arbejdes med i frisørfaget. 

 
Niveau: rutine 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre om farvernes opbygning, inden for de forskellige produkter inden for New 

Generation. 

2 Eleven kan redegøre om hvorledes kunden undgår allergiske reaktioner. 

3 Eleven kan redegøre om hårets biologi i forbindelse med brugen af de alternative produkter. 

4 Eleven kan redegøre om lysningsprocessen i forbindelse med afblegning/lysning samt farvning med 

New Generation produkter. 

5 Eleven kan redegøre for de alternative produkters anvendelse som et alternativ til de kemiske 

produkter, der arbejdes med i frisørfaget. 

6 Eleven kan søge viden og anvende APB, herunder positiv/negativlisten. 

7 Eleven kan redegøre for det” kemiske arbejdsmiljø frisør”. 

8 Eleven kan redegøre om mulighederne for benyttelse af de alternative produkter ved farvning. 

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

 

Læringsforløbet: 

Eleven arbejder teoretisk og praktisk med de grønne produkter. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 
Bedømmelse: 

 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
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New Generation- Trend herre/damemode 
 
 
 
 

 
Formål: 

 
Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i nye frisurer og klippe- og friseringsteknikker, der rører sig i 

branchen her og nu inden for dame- og herremode. Derudover skal eleven have aktuel viden inden for 

skægklipning. 

Eleven skal anvende grønne produkter som alternativ til de traditionelle kemiske produkter. 

 
Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre alle frisørbehandlinger. 

2 Eleven kan arbejde fleksibelt og i samarbejde med andre foretage alle daglige arbejdsopgaver i en 

frisørsalon. 

3 Eleven kan anvende frisørfagets teorier, brugsanvisninger samt APB inden for de alternative 

produkter. 

4 Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. 

5 Eleven kan foretage colorations behandlinger med alternative produkter. 

6 Eleven kan foretage strukturbehandlinger, og følger udviklingen af de alternative produkter til brug for 

strukturbehandlinger. 

7 Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 

8 Eleven kan anvende forskellige klippe, frisering og formtørringsprincipper. 

9 Eleven kan udarbejde arbejdsskitser af de anvendte klippeformer. 

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

 

Læringsforløbet: 
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Eleven arbejder selvstændigt med trends på levende modeller herunder med anvendelse af grønne 

produkter. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 
Bedømmelse: 

 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 

 
Aften/Brudefrisering 

Formål: 

Eleven skal have aktuel viden og færdigheder i frisering af brudefrisure i såvel kort som langt hår. 

Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

 
UVM-mål: 

 

1 Eleven kan selvstændigt frisere aften/brudefrisure på øvelseshoved evt. model, i så vel kort som langt 

hår. 

2 Eleven kan betjene og vejlede kunder. 

3 Eleven kan anvende diverse indlægnings- og udfriserings teknikker. 

4 Eleven kan påsætte brudeslør. 

5 Eleven kan håndtere og påsætte smykker, diadem, blomster og evt. løse hårdele. 

6 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 

7 Eleven kan fremstille, til klippe, indfarve og påsætte løse hårdele 

8 Eleven kan anvende relevante værnemidler, sikkerhed og substitution inden for de relevante 

værnemidler. 
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Læringsforløbet: 

 
Eleven arbejder selvstændigt på levende modeller og øvelseshoveder med diverse oprulnings- og 

udfriseringsteknikker samt med påsætning af brudeslør, smykker, diadem og hårpynt. 

Læringsforløbet indeholder demonstration af brude- og aftenfrisurer i kort og langt hår de 3 første dage. 

Resten af tiden er til fri træning, hvor eleven arbejder med brude-/aftenfrisurer i kort og langt hår efter 

behov. Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 
Bedømmelse: 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 

 
Avantgarde/podiehår 

Formål: 

Eleven skal have viden og færdigheder inden for avantgarde/podiehår samt makeup. 
 

Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven har viden og færdigheder indenfor aventgarde/podiehår samt makeup. 

2 Eleven kan selvstændigt udføre forskellige klippe- og friseringsteknikker. 

3 Eleven kan udføre forskellige opsætninger evt. med løse hårdele. 

4 Eleven har kendskab til og kan håndtere forskellige hjælpemidler og relevante værktøjer. 

5 Eleven har forståelse for helhedsindtryk. 

6 Eleven kan selvstændig eller i grupper hente inspiration fra internet, musik videoer o.s.v. 

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

8 Eleven kan fremstille hårpynt og hårsmykker. 

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

 
Læringsforløbet: 
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Eleven arbejder selvstændigt eller i grupper med et tema efter eget valg. Eleven skal udarbejde et manus før 
temaets påbegyndes. 
Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 
 

Bedømmelse: 
 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konkurrencefrisering/herre 

Formål: 

Eleven får indblik i konkurrencefrisering og får forståelse for betydning af samspillet mellem frisering og 
præsentationsteknikker. 

Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven opnår indblik i konkurrencefrisering inden for herrearbejde. 

2 Eleven kan selvstændigt på herreøvelseshoved foretage klipning, skæring samt udtynding. 

3 Eleven kan foretage colorations behandlinger. 

4 Eleven kan anvende forskellige friserings - og formtørringsprincipper. 

5 Eleven har kendskab til og kan håndtere forskellige hjælpemidler og relevante værktøjer. 

6 Eleven har forståelse for helhedsindtryk. 

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

 
Læringsforløbet: 

 
Eleven arbejder på øvelseshoved med skæring, formtørring, friseringsteknikker og makeup. Eleven trænes i 
anvendelse af præstationsteknikker 
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Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 

Bedømmelse: 
 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faglig teori 

Formål: 

Eleven kan håndtere og forstå de krav, der stilles til de faglige produkters, der arbejdes med i frisørfaget 

 
Niveau: avanceret 

Varighed: 1 uge 

UVM-mål: 

1 Eleven kan løse komplekse teoriopgaver, og kan redegøre for valgte løsninger. 

2 Eleven kan løse teoretiske opgaver, med brug af innovative kompetencer. 

3 Eleven kan redegøre for de forskellige produkttyper og deres anvendelses områder. 

4 Eleven kan redegøre for produkternes indhold og egenskaber. 

5 Eleven kan redegøre for det kemiske indhold i produkterne og dets virkemåder på de biologiske 

faktorer. 

6 Eleven kan redegøre for huden og hårets påvirkning af de kemiske produkter. 

7 Eleven kan udføre komplekse klippe- og farvetegninger. 

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

 

Læringsforløbet: 
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Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 
læringsstile. 

 

 
Bedømmelse: 

 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem elev og lærer. 
Forløbet afsluttes med at der afgives en standpunktskarakter. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed 

Eleven vurderes efter 7-trins-skalaen. 

Faget skal bestås med mindst 02. 
 
 
 
 
 

 
Valgskema I 

 
 ØNSKER 

 
Du skal vælge 4 uger. 

Du kan ikke vælge samme fag 2 gange. 

5 uger 3 ekstra 

1 EU-frisøruddannelse 1   

2 Langt hår 1   

3 Stylist 4   

4 Trend damemode 1   

5 Trend herremode/skæg 1   

6 Typebestemt makeup/aften 1   

7 Konkurrencefrisering/makeup dame 1   

8 Faglig teori inden for de grønne produkter 1   

9 Grøn frisør – trend herre-/damemode 1   

10 Aftenfrisering 1   

11 Brudefrisering 1   

12 Avantgarde/podiehår 1   

13 Konkurrencefrisering, herre 1   

14 Faglig teori 1   

15 Teknisk coloration - Expertniveau (udbydes på 5. skoleperiode) 1   

16 Teknisk Strukturbehandlinger - Expertniveau (udbydes på 5. skoleperiode) 1   

17 Teknisk herrefrisering - Expertniveau 1   

18 Teknisk trend 1   

19 Teknisk damefrisering 1   

20 Teknisk Showhår og make-up- Expertniveau (forudsætter at du har valgt 
faget 10) 

1   

21 Teknisk herrefrisering 1   
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22 Konkurrencefrisering dame – Avanceret niveau (forudsætter at du har 
valgt faget 7) 

2 

  
 
 
NAVN: 

 
 
 

Dato: 

 

  
Cpr. nr.: 

 
Hold: 

 

 

 

Underskrift elev Underskrift mester 
 
 
 

Underskrift kontaktlærer 
 
 
 
 

Påbygning 

 
Ud over de obligatoriske valgfrie specialefag, har I mulighed for at vælge op til 4 ugers ekstra undervisning. 

De 2 af disse uger lægges op til svendeprøven, så eleven får mulighed for at træne svendeprøvediscipliner. 

Hvis I sammen beslutter at vælge ét eller flere af de udbudte fag, kan disse skoleuger enten afvikles inden for 

den aftalte uddannelsestid, eller I kan vælge at forlænge uddannelsestiden med det valgte antal uger. Dvs. 

vælger I at forlænge skoledelen med 2 uger, kan I vælge at forlænge kontrakten med 2 uger. 

Uanset hvilken model I vælger, skal I udfylde et tillæg til uddannelsesaftalen. Når skolen har modtaget dette, 

vil der blive udbetalt AER, mens eleven er på skolen i disse ekstra uger. 

 
 
 
 

Valgskema II Påbygning 

 
 ØNSKER  

A Teknisk Trend – Expertniveau (forudsætter at du har valgt fagene 1  

B Teknisk damefrisering – Expertniveau 2  

C Teknisk herrefrisering - Expertniveau (forudsætter at du har valgt fagene 1  

D Teknisk Showhår og make-up- Expertniveau (forudsætter at du har valgt 
faget 10 

1  

E Teknisk coloration - Expertniveau (udbydes på 5. skoleperiode) 1  

F Teknisk Strukturbehandlinger - Expertniveau (udbydes på 5. skoleperiode) 1  

G Konkurrencefrisering dame – Expertniveau(forudsætter at du har valgt 
faget 7 

2  
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  NAVN:  

  Cpr. nr.:  
 

 

Underskrift elev Underskrift mester 
 
 

Underskrift kontaktlærer 
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