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Programmet finns på:
Kavelbro

Programmet ger följande behörighet:
Yrkesexamen med möjlighet till 
grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMINNEHÅLL:
(Siff rorna anger kursens poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen  (600)
Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / SVA 1 100

Programgemensamma ämnen  (400)
Entreprenörskap  100
Hantverk – introduktion  200
Tradition och utveckling  100

Inriktning  (300)
Frisör, barberare och 
hår- och makeupstylist  300

Programfördjupningar  (900)
Individuellt val  (200)
Gymnasiearbete  (100)
Summa  2 500

Hantverksprogrammet 
– Frisör, barberare och hår- 
och makeupstylist 

Programmet har en egen 
frisörsalong där eleverna 
tränar olika delmoment 
på kunder.
Läs mer på:
gymnasiumskovde.se/frisorsalong

Hantverksprogrammet är till för dig som vill påbörja en spännande resa 
mot att bli frisör. Under utbildningen tränar du på alla frisörmoment. 

Du lär dig allt du behöver kunna för att jobba som frisör, det vill säga 
klippning, färgning, permanent, uppsättningar, styling, make-up, 
kundservice, inköp och ekonomi. 

I skolans egen salong får du praktisera dina kunskaper på kunder. 
Här får du arbeta med kundens önskemål precis som i arbetslivet. 
I utbildningen ingår också kursen Entreprenörskap där du får starta 
och driva ett UF-företag.

Hantverksprogrammet i Skövde har mycket gott samarbete med 
Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund. Det ger 
utbildningen en kvalitetsstämpel.  

Visste du det här om programmet?
På vår frisörutbildning får du möjlighet att ta dina första steg mot ett 
gesällbrev. Programmet har ett samarbete med frisörernas bransch-
organisation för att förbereda dig för ditt delprov och gesällbrev. Skolan 
betalar delprovet, men då krävs det att man klarar av sin yrkesexamen.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
i minst 15 veckor.

–  Arbeta kreativt och serviceinriktat som frisör
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SKÖVDE KOMMUN
Telefon: 0500 - 49 80 00 
skovdekommun@skovde.se 
Besöksadress:
Stadshuset
Fredsgatan 4, 541 83 Skövde 

 GYMNASIUM SKÖVDE  
 KAVELBRO
 Telefon: 0500 - 49 75 00
 Kavelbrovägen 17
 541 36 Skövde
 

GYMNASIUM SKÖVDE 
VÄSTERHÖJD
Telefon: 0500 - 49 38 00
Gymnasiegatan 1
541 31 Skövde

Mer information hittar du i Gymnasium Skövdes 
utbildningskatalog 2023 och på hemsidan
gymnasiumskovde.se

Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar  
i de erbjudna programmen. 

facebook/gymnasiumskovde

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 23 NOVEMBER!

INRIKTNING  (300) 
Frisör 1  200 
Material och miljö  100 

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  (900)
Frisör 2  200  
Frisör 3  200
Frisör 4  200
Frisör 5  200
Frisör 6a  100
 
  

FRISÖR, BARBERARE OCH HÅR 
OCH MAKEUPARTIST

 

Frisörsalong Kavelbro
Hantverksprogrammets fina frisörsalong 
hittar du på Kavelbro. 

Här får eleverna träffa kunder och utifrån 
deras önskemål träna på sina kunskaper i 
klippning, färgning, permanent, uppsätt-
ningar, styling och make-up.  
 
Vill du boka tid? Mer information finns på  
gymnasiumskovde.se/frisorsalong


