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1. Generelt for skolen 

Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og 

hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en 

fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, 

optagelse i skolepraktik m.m.  Se særskilt dokument ” Lokale undervisningsplaner for grund- og 

hovedforløb på NEXT – generel del 1” samme sted på hjemmesiden!   

 

For hver uddannelse skolen udbyder er der endvidere udarbejdet en del 2 for henholdsvis 

grundforløb 2 og hovedforløbet. 

 

2.0 Fagenes formål og profil  
Formålet med grundforløbet er, at eleven bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en 

klinik samt at opnå overgangskravene til hovedforløbet og derved instrueres i fagets indhold og 

opgaver. 

Eleven lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling og eleven 

får forståelse for den basale kropsanatomi og spabehandling og bliver derved i stand til at udføre 

enkle kropspeelinger og rygmassage. 

Eleven får endvidere begyndende, basal kendskab til ernæringsrigtig kost, fagets kemi og 

mikrobiologi samt grundlæggende viden om kommunikation og service. 

Eleverne bruger hinanden som modeller i alle de praktiske fag. 

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. 

 

2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 
 
Grundforløb 2 indeholder følgende læringselementer: 

- Uddannelsesspecifikt fag – Kosmetiker 

- Design 

- Afsætning 
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- Valgfag 

 

Varighed: 20 uger. 

 

2.2 Det uddannelsesspecifikke fag 

Formålet med det uddannelsesspecifikke fag er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og 

anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige 

praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i 

og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for kosmetikerfaget. Eleven kan anvende 

almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen kosmetiker. 

Det uddannelsesspecifikke fag er opdelt i følgende moduler: 

 

Intromodul 

Formålet med intromodulet er dels at introducere eleverne til det at gå på en erhvervsskole og til 

selve kosmetikerfaget. Herudover får eleverne mulighed for i denne uge at skabe relationer til 

hinanden, så det giver dem en tryghed, når de skal begynde at udføre kosmetiske behandlinger på 

deres klassekammerater. 

I løbet af intromodulet introduceres eleven for Itslearning, UDDATA+ og elevplan. Dette er digitale 

platforme, som eleven i løbet af uddannelsen skal anvende i forbindelse med bl.a. 

udlevering/aflevering af opgaver, evaluering, adgang til skoleskema samt opbygning og indhold af 

de enkelte moduler. 

 

Modul 1 – ”Klinikken - din arbejdsplads, din hverdag” 

På det første modul er det arbejdsmiljø og hygiejne der er i fokus. 

Eleven opnår viden om mikrobiologi gennem projektorienteret gruppearbejde og opnår således de 

nødvendige færdigheder inden for hygiejne og arbejdsmiljø, som er grundlæggende for udførelsen 

af en kosmetisk behandling og som går igen i de andre moduler. 

På dette modul lærer eleven også om korrekt ergonomi og der er endvidere fokus på salg og 

service med henblik på den daglige arbejdsgang i klinikken. 
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Tilknyttet mål fra overgangskrav: 

Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 

 

1.  Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1.1 Personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne og værktøjshygiejne i forbindelse  med 

arbejdet. 

1.2 Værnemidler i forbindelse med arbejdet med produkter og værktøj 

1.3 Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser i forbindelse med arbejdet. 

1.4 Kundeservice herunder rådgivning og salg 

1.5 Forskellige kundetyper og kundebehov 

2.  Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 

redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1 Anvendelse af principper for god personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne samt 

værktøjshygiejne til beskyttelse af sig selv og kunden. 

2.2 Anvendelse af gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i forbindelse med 

behandling. 

 

Modul 2 – ”Den gode Kosmetiker” 

På det andet modul er fokus rettet mod de kosmetiske behandlinger – manicure og pedicure. 

Eleven opnår viden om den korrekte rengøring af anvendte redskaber, brug af værnemidler samt 

korrekt ergonomi med henblik på forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser. 

Eleven lærer på dette modul at udføre manicure samt pedicure og får undervisning i neglens 

funktion og opbygning, kontraindikationer, samt produkter og produktmanualer, der knytter sig til 

disse behandlinger. Der undervises endvidere i håndens og fodens knogler. 

Herudover får eleven kendskab til cellelære, som er basis for den teori der knytter sig til de 

kosmetiske behandlinger. 

 

Tilknyttet mål fra overgangskrav: 

Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 
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1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1.1 Personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne og værktøjshygiejne i forbindelse med 

arbejdet. 

1.2 Værnemidler i forbindelse med arbejdet med produkter og værktøj 

1.3 Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser i forbindelse med arbejdet. 

1.4 Produkter og produktmanualer 

1.5 Manicure, pedicure og depilering 

1.6 Kundeservice herunder rådgivning og salg 

1.7 Forskellige kundetyper og kundebehov 

2.  Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 

redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1 Anvendelse af principper for god personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne samt 

værktøjshygiejne til beskyttelse af sig selv og kunden. 

2.2 Anvendelse af produkterne efter produktmanualerne herunder værnemidler i 

forbindelse med behandling. 

2.3 Anvendelse af gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i forbindelse med 

behandling. 

2.4 Anvendelse af kendskabet til hudens funktion og opbygning samt neglens funktion og 

opbygning i forhold til de behandlinger, som eleven udfører. 

2.5 Anvendelse af kendskabet til kontraindikationer for behandling i forhold til de 

behandlinger, som eleven udfører 

2.6 Anvendelse af kendskabet til neglens funktion og opbygning samt kontraindikationer 

i forbindelse med manicure og pedicure. 

2.7 Anvendelse af kendskabet til kundeservice i faget afsætning, herunder rådgivning og 

salg med udgangspunkt i kendskabet til forskellige kundetyper og kundebehov. 

 

Modul 3 –  ”Hud & skønhed” 

På dette modul lærer eleven grundelementerne til en ansigtsbehandling med ansigtsmassage samt 

décolleté massage. I ansigtsbehandlingen indgår farvning af bryn og vipper samt korrigering af 

bryn ud fra den korrekte morfologi.  
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Der vil også indgå undervisning i makeup, hvor eleverne lærer at lægge dagmakeup og 

aftenmakeup med fokus på farvelære og morfologi. 

Der vil blive undervist i hudens funktion og opbygning, herunder hudtyper og hudtilstande og 

eleven lærer om hudens permanente og periodiske anomalier og de kontraindikationer disse kan 

medføre. 

Eleven opnår viden om de produkter som benyttes på uddannelsen med henblik på, hvordan at de 

virker, hvordan de bruges og hvilken kemi der ligger bag samt brug af værnemidler i forbindelse 

med disse. Endvidere bliver eleven i stand til at rådgive og vejlede kunder om den korrekte 

hjemmepleje med henblik på salg og service. 

I tilknytning til ansigtsmassage og décolleté massage får eleven undervisning i ansigtets muskler og 

knogler. 

 

Tilknyttet mål fra overgangskrav: 

Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 

 

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1.1 Personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne og værktøjshygiejne i forbindelse med 

arbejdet. 

1.2 Værnemidler i forbindelse med arbejdet med produkter og værktøj. 

1.3 Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser i forbindelse med 

 arbejdet. 

1.4 Produkter og produktmanualer. 

1.5 Hudtyper og hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt 

kontraindikationer for behandling. 

1.6 Kosmetisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage og decoltémassage. 

1.7 Makeup herunder morfologi. 

1.8 Farvning af bryn og vipper herunder morfologi. 

1.9 Kundeservice herunder rådgivning og salg. 

1.10 Forskellige kundetyper og kundebehov. 
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2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 

redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1 Anvendelse af principper for god personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne samt 

værktøjshygiejne til beskyttelse af sig selv og kunden. 

2.2 Anvendelse af produkterne efter produktmanualerne herunder værnemidler i 

forbindelse med behandling. 

2.3 Anvendelse af gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i forbindelse med 
behandling 

2.4 Anvendelse af kendskabet til hudens funktion og opbygning samt neglens funktion og 

opbygning i forhold til de behandlinger, som eleven udfører. 

2.5 Anvendelse af kendskabet til hudtyper og hudtilstande samt permanente og 

periodiske anomalier i forhold til de behandlinger, som eleven udfører. 

2.6 Anvendelse af kendskabet til kontraindikationer for behandling i forhold til de 

behandlinger, som eleven udfører. 

2.7 Anvendelse af kendskabet til morfologi og farvelære i forbindelse med makeup, 

farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn. 

2.8 Anvendelse af kendskabet til hudtyper, hudtilstande, permanente og periodiske 

anomalier samt kontraindikationer i forbindelse med den kosmetiske 

ansigtsbehandling med ansigtsmassage og decoltémassage. 

 

Modul 4 – ”Krop & Spa” 

I dette modul introduceres eleven for spa og wellness. 

Eleverne har projektarbejde, hvor de i grupper, undersøger andre landes spakultur og derigennem 

opnår en bredere viden inden for kosmetikerfaget. 

Eleven lærer at udføre kropspeeling, kropsmassage samt indpakning og indsmøring og eleven får 

kendskab til de produkter og ingredienser som bruges i behandlingen. Hertil knytter sig teori om 

kroppens anatomi med fokus på ryggens muskler. 

På dette modul bliver eleven også i stand til at udføre korrekt depilering, hvor teori omkring håret 

indgår og hvor der også er fokus på de forskellige typer af produkter, som eleven benytter under 

behandlingen. 

 

Tilknyttet mål fra overgangskrav: 
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Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 

 

1.  Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1.2 Personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne og værktøjshygiejne i forbindelse med 

arbejdet. 

1.3 Værnemidler i forbindelse med arbejdet med produkter og værktøj. 

1.4 Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser i forbindelse med 

 arbejdet. 

1.5 Produkter og produktmanualer. 

1.6 Hudtyper og hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt 

kontraindikationer for behandling. 

1.7  Kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og indsmøring. 

1.8 Kundeservice herunder rådgivning og salg. 

1.9 Forskellige kundetyper og kundebehov. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 

redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1 Anvendelse af principper for god personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne samt 

værktøjshygiejne til beskyttelse af sig selv og kunden. 

2.2 Anvendelse af produkterne efter produktmanualerne herunder værnemidler i 

forbindelse med behandling. 

2.3 Anvendelse af gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i forbindelse med 

behandling. 

2.4 Anvendelse af kendskabet til hudens funktion og opbygning samt neglens funktion og 

opbygning i forhold til de behandlinger, som eleven udfører. 

2.5 Anvendelse af kendskabet til hudtyper og hudtilstande samt permanente og 

periodiske anomalier i forhold til de behandlinger, som eleven udfører. 

2.6 Anvendelse af kendskabet til kontraindikationer for behandling i forhold til de 

behandlinger, som eleven udfører. 

2.7 Anvendelse af kendskabet til hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer i 

forbindelse med depilering. 
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2.8  Anvendelse af kendskabet til hudtilstande, permanente og periodiske anomalier 

samt kontraindikationer i forbindelse med kropsmassage. 

 

Prøvemodul 

I dette modul afsluttes det uddannelsesspecifikke fag og eleven øver de behandlinger samt teori, 

som der er blevet undervist i. Her arbejder eleven selvstændigt med at sammensætte de 

forskellige kosmetiske behandlinger, med henblik på den enkelte kundes behov. 

Der bliver gennemført en grundforløbsprøve, som består af en praktisk prøve. 

 

Tilknyttet mål fra overgangskrav: 

Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 

 

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

1.1 Forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i 

konkrete sammenhænge. 

1.2 Forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre 

som miljø, sikkerhed og kvalitet. 

1.3 Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest 

hensigtsmæssige i en given situation. 

1.4 Begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå 

ændringer eller andre metoder. 

1.5 Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces. 

1.6 Samarbejde og kommunikere med andre om løsning af afgrænsede opgaver. 

1.7 Vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige 

faglige sammenhænge. 

1.8 Foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer mv. anvendt i 

undervisningen. 

1.9 Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 

uddannelsen. 

1.10 Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. 
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1.11 Vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. 

 

2.3 Design 

Eleven får kendskab til simpel tegning, tegneteknikker, skyggelægning samt materialer.  Eleven får 

også kendskab til at tegne perspektiv tegning, samt vigtigheden i at kunne se dybder i ansigtet. Det 

hedder også ”at lære at se”. 

Eleven arbejder i akvarelfarver, med de 3 grundfarver, blandings farver, samt farvelægning med 

skygger. 

Eleven kommer også til at arbejde med designanalyse, herunder indre og ydre design. Både produkt- 

og arkitektur- design. 

Eleven får Indgående fortælling om stilhistorie, strømningerne i samfundet, på verdensplan og i 

Danmark. Klædedragterne og håret i tiden. Her indgår museumsbesøg.  

Afsluttende med projekt, der indeholder; præsentation af egen model, hår, tøj og make-up i en valgt 

tidsepoke. Og fortælling om tidens strømninger i samfundet. 

 

Tilknyttet mål fra overgangskrav: 

Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 

 

1.  Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1.1  Branchens udvikling gennem tiden med fokus på bl.a. hår, makeup, tøj, sko, 

arkitektur og kultur. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 

redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1 Kendskab til branchens historie som redskab til at forstå udviklingen inden for bl.a. 

hår, makeup, tøj sko, arkitektur, kultur og den designmæssige udvikling. 

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

3.1 Anvende enkle innovative og designmæssige metoder i opgaveløsning. 
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3.2 Anvende relevante faglige udtryk og begreber, deriblandt også med matematiske-, 

designmæssige- og afsætningsmæssige termer. 

 

2.4 Afsætning 

Eleven får kendskab til at sælge en vare, og ikke mindst sig selv. Vi gennemgår alle teorierne, så eleven 

bliver klædt på til at afsætte en vare. Eksempel; Salgsteorier, købsadfærd og kundernes behov. Vi 

analyserer reklamer, personligt kropssprog og kommunikationsmetoder. Gennemgår de forskellige faser i 

salg og rådgivning situationer. Kendskab til kunderådgivning og kundeservice. 

Afsluttende projekt; præsentation af elevens beskrivelse og fremlægning, at sælge et produkt ”Fokus på 

salg”.  Her arbejder eleven med alle de teorier vi har gennemgået og beskriver hvad det er, der får 

kunderne til at købe det valgte produkt. 

 

Tilknyttet mål fra overgangskrav: 

Modulet opfylder dele af disse mål fra overgangskravene til HF: 

 

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1.1 Kundeservice herunder rådgivning og salg. 

1.2 Forskellige kundetyper og kundebehov. 

1.3 Salgs betydning for virksomhedens økonomi/regnskab herunder moms, skat, løn, 

produktforbrug, herunder regneregler til beregning af svind, værktøjsforbrug, øvrige 

omkostninger mv. 

1.4 Afsætningsforhold på uddannelsesområdets forskellige markeder, herunder 

markedsforskelle på købsadfærd og markedsføring. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 

redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2.1 Anvendelse af kendskabet til kundeservice i faget afsætning, herunder rådgivning og 

salg med udgangspunkt i kendskabet til forskellige kundetyper og kundebehov. 

2.2 Anvendelse af kendskab til et salgs betydning for virksomhedens økonomi/regnskab, 

herunder moms, skat, løn og produktforbrug, herunder regneregler til beregning af 

svind, værktøjsforbrug og øvrige omkostninger mv. i fagene afsætning og matematik. 
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2.3 Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen af en 

markedsføringsplan. 

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

3.1 Udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning såsom 

arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

3.2 Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget 

afsætning. 

3.3 Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget 

afsætning. 

3.4 Anvende relevante faglige udtryk og begreber, deriblandt også med matematiske-, 

designmæssige- og afsætningsmæssige termer. 

3.5 Vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. 

3.6 Arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper. 

3.7 Forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand inden 

for branchen, 

3.8 Beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, som 

forskellige målgrupper efterspørger og 

3.9 Indkøb og bestilling af varer, herunder formler til beregning af svind. 

3.10 Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en afgrænset praktisk 

arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning med 

anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. 

 

2.5 Valgfag – overordnet 

Grundforløbet tilbyder en række valgfag: 

 

Støttefag 

Støttefag er et valgfag til de elever der synes at bestemte fagligheder er svære at forstå. Faget 

giver chancen for at arbejde ekstra med bestemte emner og fagligheder du har brug for. Der vil 

være trænings-opgaver og undervisningen vil blive tilrettelagt efter den enkelte elevs behov. 

Eleven vælger støttefag i samråd med sine lærere. 
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Bonusfag 

Bonusfag er et valgfag med undervisning på et højere niveau end grundforløbets generelle 

undervisning. Der kan være tale om fagligheder med større sværhedsgrad, større specialisering 

eller undervisning i andre supplerende fagligheder, der kan være med til at gøre din uddannelse 

bredere og måske hjælpe dig til at matche bestemte virksomhedstyper som praktiksted. 

Eleven vælger bonusfag i samråd med sine lærere. 

 

Støttefag og bonusfag er organiseret som workshop undervisning. 

 

Valgfaget praktikplads 

Faget handler om at forberede eleven til at søge praktikplads som kosmetiker elev. Eleven lærer 

gennem undervisningen om de forskellige virksomhedstyper, der anvender kosmetiker elever og 

hvordan eleven skal profilere sig og skrive sine ansøgninger. 

Valgfaget afvikles i tæt samarbejde med virksomhedskonsulenten på uddannelsen. 

 

3. Prøver og eksaminer 

3.1. Det uddannelsesspecifikke fag – Grundforløbsprøven 
Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der skal bestås med mindst 02. 

Eleven vil få tildelt et tidspunkt og sted for afholdelse af eksamen, senest 1 uge før eksamen 

afholdes. 

Prøven vil foregå i en af skolens klinikker.  Der vil være en eksaminator (elevens lærer) og en 

censor tilstede. 

Eksamen foregår over 3 timer.  

Op til 25 elever bliver eksamineret på en gang.  

 

4. Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer   
En lærer skal have følgende kvalifikationer: 
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1) Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden 

for et eller flere relevante uddannelsesområder. Uddannelsen skal i relevant omfang være 

suppleret med fortsat eller videregående uddannelse, herunder efteruddannelse. 

2) Relevant og aktuel erhvervserfaring: 

a) Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal normalt have mindst 5 års 

erhvervserfaring. 

b) For øvrige lærere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 års varighed. For disse 

lærere kan skolen fravige kravet om 2 års erhvervserfaring i tilfælde, hvor lærere med 

erhvervserfaring ikke er til rådighed. 

 

5. Løbende evaluering 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Elevens faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad eleven lever op til de mål, der 

er beskrevet under de enkelte læringselementer. 

 

6. Afsluttende standpunktsbedømmelse  
Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren 

udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen)     

Der afgives standpunktskarakter i design og afsætning. Karakteren er et udtryk for en 

helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. Eleven vurderes 

efter 7 trins-skalaen. 

 


