
Frisör 

Om yrket                                                       
Frisöraspirant är en grundläggande utbildning 
med fokus på praktiskt hantverk. Frisöryrket 
passar dig som är kreativ och skapande och 
har ett modeintresse. Utbildningen ger dig 
mycket träning med tekniska övningar, kon-
kreta kunskaper och kreativa utmaningar som 
olika metoder inom klippning, kemiska behand-
lingar och hårvård. Samt ingår övningar på 
håruppsättningar och hårförlängning. God soci-
al förmåga och känsla för service är av stor vikt 
inom frisöryrket. 
 
Mål 
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper 
som krävs för att få anställning som frisör. För 
att bli behörig frisör krävs det att du gjort 3000 
timmar på ett frisörföretag för att därefter kunna 
avlägga gesällprovet. 
 
Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. 

Utbildningen 
I utbildningen ingår kurser inom Entreprenör-
skap eller Tradition och utveckling, Hantverk, 
Frisör och Material och Miljö. Utbildningen fo-
kuserar på praktiska hantverksämne så som 
klippteknik, färg, slingor, strukturbehandling 
samt hårdesign. Pedagogiska arbetssätt och 
webbaserade lösningar används för att nå 
bästa resultat. Utbildningen individanpassas 
och studielängden varierar beroende på din 
studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Ar-
betsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. 
 
Övrigt 
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 

1500 poäng 

Länk till utbildaren 

https://www.leep.se/utbildningar/frisor/  

https://movant.se/utbildningar-komvux/hantverk/frisor/  
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

  Entreprenörskap   100 poäng 
  eller 
  Tradition och utveckling  100 poäng 
  Hantverk introduktion  200 poäng 
  Frisör 1     200 poäng 
  Frisör 2     200 poäng 
 

  Material och miljö   100 poäng 
  Frisör 3      200 poäng 
  Frisör 4     200 poäng 
  Frisör 5     200 poäng 
  Frisör 6a     100 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/frisor/
https://movant.se/utbildningar-komvux/hantverk/frisor/
http://www.kristianstad.se/vlc

