
Fransstylist 

Om yrket                                                                      
Under utbildningen till Diplomerad fransstylist 
får du kompletta hantverkskunskaper som gör 
dig redo att arbeta yrkesmässigt som franssty-
list efter examen. Som fransstylist måste du 
vara kreativ, skapande, ha ett modeintresse, 
vara uppdaterad på morgondagens mode och 
tycka om utmaningar. Det är ett hantverksyrke 
inom skönhet. I utbildningen ingår mycket prak-
tisk träning där du lär dig att hantera produkter 
och verktyg professionellt, detta då du arbetar 
med kraftfullt lim och spetsiga verktyg nära 
kundens ögon. En utbildning och ett intyg i yr-
kesmässig hantering av härdplaster ingår då 
det är ett krav från Arbetsmiljöverket för att få 
arbeta yrkesmässigt som fransstylist. God soci-
al förmåga, lyhördhet och känsla för service är 
av stor vikt. Denna utbildning sker på distans. 
                                                       
Mål                                                                                           
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att få anställning som 
fransstylist.  
 
 

Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, studietakt 8 eller 10 veckor. Di-
stansutbildning.  
 
Utbildningen                                                                              
I utbildningen ingår kurserna Hantverkskurs 1 
samt Hantverk introduktion. Utbildningen indivi-
danpassas och studielängden varierar bero-
ende på din studietakt och tidigare erfarenhet. 
APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbild-
ningen.  
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. Inga förkunskaper 
krävs.  
 
Övrigt                                                              
All undervisning sker på svenska, du måste be-
härska svenska i tal och skrift.  
Du behöver ha tillgång till en (mobil) kamera. 
Du behöver ha tillgång till dator. 
Du behöver tillgång till internetuppkoppling. 
Eget ansvar att skaffa modeller du kan öva på. 
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

400 poäng 

 

Länk till utbildaren 

 https://www.leep.se/utbildningar/fransar/fransstylist/#more-14880/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Hantverkskurs 1   200 poäng 

  

Hantverk Introduktion  200 poäng 

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://www.leep.se/utbildningar/naglar/nagelterapeut/
http://www.kristianstad.se/vlc

