Hantverk (frisör)

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600p

Vill du jobba i en fartfylld bransch, med oändliga möjligheter och där
du kan ha hela världen som ditt arbetsfält? Dessutom en bransch där
behovet av kompetent och välutbildad personal är stort? Då är
frisörutbildningen något för dig. Vill du snabbt ut på arbetsmarknaden så är detta utbildningen där du kan förverkliga dina drömmar!

Engelska 5			100

En stor del av utbildningen sker i skolans salong där eleverna får ta
emot kunder och testa sina färdigheter. Här får du en verklig möjlighet att öva säljteknik och kundbemötande och lära dig en variation
av tekniker som till exempel bröllopstema. Du blir också diplomerad
inom extentions. Vi lägger även fokus på design, klipptekniker,
färgtekniker/färglära, uppsättningar/form och balans, permanent/
kemilära, ergonomi och mycket mer.
Dessutom får du utbildning i entreprenörskap och har goda möjligheter att få behörighet till universitet och högskola. Vi gör också studiebesök och samarbetar med andra aktörer inom stylistbranschen
så att du får vidga dina kunskaper och se det breda arbetsfält som
utbildningen kan leda till.
Under ditt sista år får du arbeta med UF (ung företagsamhet) som
ger dig kunskaper i hur det går till att arbeta med att starta och driva
ett företag.

Du kan kombinera med:
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

HV

Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för yrkesprogram
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*En av kurserna väljs och ingår i programfördjupningen.
För att få grundläggande högskolebehörighet väljer du Svenska 2 som programfördjupning och Svenska 3 och Engelska 6 som i-val
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