
STARTAR I 
AUGUSTI 2020
60 VECKOR 
ÄNGELHOLM

I utbildningen till frisöraspirant lär du dig allt man behöver kunna för en framtida karriär 
som frisör. Utbildningen är godkänd av branschorganisationen Frisörföretagarna. Frisör- 
yrket är ett serviceyrke vilket innebär att det är viktigt att du gillar att arbeta med 
människor. 

Frisöraspirant
Lärlingsvux

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst 
godkänt betyg i svenska/svenska som andra 
språk. Bifoga kopior på dina betyg när du  
ansöker.

Introduktionsmöte
Information om tid och plats för introduktions-
möte mejlas ut till berörda.

Aktuella datum
Start:  24 augusti 2020
Längd:  60 veckor  
 (uppehåll 10 v sommaren 2021)
Sista ansökan:  15 juni 2020

Utbildare och ort
Vuxenutbildningen Ängelholm
Lärkgatan 6 i Ängelholm

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i 
din hemkommun. 



Frisöraspirant

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Du får en förberedande utbildning som ger branschkunskaper inom frisöryrket. Oavsett om du kommer att 
vara verksam som egen företagare eller anställd behöver du den kreativitet, samarbetsförmåga och driv-
kraft som du tränar under din utbildning. 

Du lär dig att hantera verktyg, material och tekniker samt att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat 
sätt. Grunderna tränas på skolan med stöd och handledning av lärare samtidigt som dina kunskaper ut-
vecklas vidare på en arbetsplats. Vår utbildning, till både herr- och damfrisör, bedrivs i moderna och ända-
målsenliga lokaler. 

Efter utbildningen har du behörighet att avlägga delprov som är en del av gesällprovet för frisör.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Du är ute i praktik 70% av tiden och resten är du 
på skolan och har lektioner.
Om du blir antagen till utbildningen måste du själv 
ordna APL-plats innan utbildningen startar. 

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din 
hemkommun. 

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även 
efter att ansökningstiden gått ut.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. 
Utbildningen är avgiftsfri men det tillkommer kost- 
nader för saxar och annan nödvändig utrustning, 
som krävs för att kunna gå utbildningen. Du kan 
köpa utrustningen av skolan, till självkostnadspris, 
när utbildningen startar.

Kurser
Kurskod Kursnamn Poäng
ENTENTRO Entreprenörskap .......................... 100
HAVHAV0 Hantverk introduktion .................. 200
HVKMAE0 Material och miljö ........................ 100
HAVFRI01 Frisör 1 ........................................ 200
HAVFRI02 Frisör 2 ........................................ 200
HAVFRI03 Frisör 3 ........................................ 200
HAVFRI04 Frisör 4 ........................................ 200
HAVFRI05 Frisör 5 ........................................ 200
HAVFRI06a Frisör 6a ...................................... 100

Totalt .............................................................. 1500

Vill du veta mer? Kontakta:
Magdalena Bondesson, lärare
magdalena.bondesson@engelholm.se
Erik Delier, studie- och yrkesvägledare
erik.delier@engelholm.se


