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KAN NU ERBJUDA EN MODULBASERAD 

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I  

PIVOT POINT-SYSTEMET  

                

Passar för de som har gesällbrev och ett utbildningsansvar i frisöryrket 

på skola, eller i salong oavsett nivå i utbildningen.  

 

 

PIVOT POINT SCANDINAVIA  
Petter Buberg: +47 913 301 90 • pbuberg@me.com 

Nancy Norheim: +47 975 82 917 • nancy.norheim@gmail.com 

Pernilla Hade; +46 8 795 48 08 • pernilla.hade@harologi.se 
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BAKGRUND 

I mer än 50 år har Pivot Point haft fokus på utbildning och vidareutveckling av 

frisörer, lärlingar och frisörelever. Det frisörspråk vi i dag använder som vårt 

fackspråk kommer från Pivot Point och gör det möjligt för oss att förklara hur vi skall 

planera och designa en frisyr. De 4 grundläggande klippsätten samt all frisyrdesign av 

kort och långt hår introducerades 1962 av Pivot Points grundare Leo Passage.  

I Sverige och Norge används Pivot Point mer eller mindre av alla skolor och Pivot 

Point finns i dag i ca.72 länder. Pivot Point har fokus på hög kvalitet och innovativa 

lösningar för utbildning i frisöryrket. Detta gör Pivot Point ledande inom 

undervisningsmaterial och verktyg för utbildning och kompetenshöjning för 

frisörer/blivande frisörer. Pivot Point-systemet är under konstant utveckling och 

mycket har ändrat sig på senare år. Detta gäller speciellt inom den teknologiska delen 

där Online Learning System (OLS) har blivit ett revolutionerande digitalt verktyg i 

planering och genomförande av utbildning för både instruktörer och studerande. 
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SYFTE 

Mot bakgrund av detta vill vi med denna instruktörsutbildning kvalitetssäkra att alla 

som arbetar med utbildning inom frisörfacket har nödvändig kompetens och erfarenhet 

inom Pivot Point-systemet, både teoretisk och praktisk. Målet är att alla som har 

utbildningsansvar i yrket skall uppleva en trygghet i sin instruktörsroll och att kunna 

dela sin kunskap på ett motiverande och inspirerande sätt.  

Genom utbildningen skall du som vägledare/instruktör i större grad kunna anpassa utbildningen 

utifrån den enskilda elevens/ lärlingens behov. Du ska också kunna bidra till gemensam förståelse 

av yrkesutbildningen och ökat samarbete mellan skola och salong. 
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SE, TÄNKA, SKAPA OCH 

ANPASSA SOM EN DESIGNER 

SE, TÄNKA, SKAPA OCH ANPASSA SOM EN DESIGNER 

SE som en designer, handlar om att finna inspiration, visuellt och konceptuellt seende. 

TÄNKA som en designer, handlar om att analysera och organisera sin vision. 

SKAPA som en designer, handlar om att praktiskt utföra tekniker utifrån sin vision. 

ANPASSA som en designer, handlar om att omsätta sin vision och praktik till 

verkligheten utifrån stil, form och personlighet. 

Utbildningen är organiserad i fem olika moduler med var sitt tema. Efter att ha 

genomfört alla modulerna i utbildningen blir du CERTIFIERAD INSTRUKTÖR I 

PIVOT POINT- SYSTEMET. Utbildningen kvalificerar dig att undervisa i frisöryrket 

med utgångspunkt i Pivot Point-utbildningssystem i disciplinerna klipp dam/herr, färg,  

frisyrdesign - kort och långt hår samt textur. Under utbildningen i de olika modulerna 

gås Pivot Point-systemet igenom både teoretiskt och genom praktisk träning med 

utgångspunkt i helhetstänkande kring en frisyrdesign.  

Genom utbildningen kommer du bland annat att få:  

• Både teoretisk introduktion och praktisk träning i hur man använder materialet och 

verktygen som finns i Pivot Point-systemet och OLS (Online Learning System).  
 

• Introduktion och användning av Mindful Teaching som pedagogisk och didaktisk 

plattform i undervisningen. 
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• Introduktion och användning av Pivot Points undervisningsplan för frisöryrket, som 

visar dig när, vad, hur och varför. Undervisningsplanen är uppbyggd utifrån 

kompetensmålen för frisöryrket och Pivot Points undervisningssystem. Den hjälper 

dig anpassa undervisningen till såväl olika nivåer som den enskilda eleven/lärlingen.  

Undervisningsplanen underlättar för dig som lärare eller instruktör att kunna följa 

elevens/ lärlingens utveckling i utbildningen och är ett utmärkt redskap i samarbetet 

mellan skola och salong.  
 

• Lära dig hur man gör och använder en strukturteckning, i syfte att förstå hur man 

vidareförmedlar sin vision och utför den i praktiken. 

• Träning av dina yrkesmässiga färdigheter i alla disciplinerna genom praktiskt arbete i 

workshop.  

• Introduktion och användning av olika utvärderingsverktyg.  

 

 

PRESENTATION av innehållet i modulerna 

Modul 1: Långhårdesign (2 dagar) 

I denna modul går vi igenom de 6 grundläggande långhårsteknikerna tvinning, knutar,  

överlappningar/overlaps, flätor, loops och rolls. Vi går igenom terminologin för 

långhårdesign i 5 steg med fokus på form, textur, tyngd, riktning, linjer, distribution, 

prepareringsfasen, produkt, verktyg samt olika fästtekniker med gummiband och nålar. 

I workshopen tränar vi här på grundteknikerna var för sig och i kombination i olika 

nivåer från Basic till Advanced.  
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Modul 2: Klipp, färg och styling (4 dagar, fördelat på 2x2 dagar) 

I denna modul fokuserar vi på de 4 grundläggande klippteknikerna inkl. färg och 

styling i en enhetlig frisyrdesign. Vi går igenom terminologin för klippdesign med 

utgångspunkt i de 7 stegen med fokus på form, textur, struktur, tyngd, riktning och 

linjer i långt, medium och kort hår. I den skapande processen anpassar vi färg och 

olika moderna stylingtekniker till de 4 grundklippsätten utifrån designprinciperna 

repetition, alternation, progression, och kontrast i symmetriska eller osymmetriska 

frisyrdesigner.  

Modul 3: Textur (2 dagar) 

I denna modul går vi igenom olika rullningstekniker för att skapa olika texturer i långt, 

halvlångt och kort hår. Vi går igenom designprinciperna och terminologin för textur 

med fokus på form, linjer, tyngd, aktiv eller inaktiv textur och kontraster. 

Modul 4: Herrdesign (2 dagar) 

I denna modul går vi igenom de 4 grundläggande klippteknikerna inkl. färg och styling 

i en enhetlig frisyrdesign för herrar. Vi går igenom terminologin för klippdesign med 

utgångspunkt i plan, riktningsbaserad distribution, jämn övergång, sax över kam-

teknik och fadeteknik för att skapa en mer maskulin design i längre, halvlånga och 

korta former.  

Modul 5: Hairdesign (2 dagar) 

I denna modul går vi igenom hur man kan förändra en frisyrdesign med placering och 

användning av olika typer av verktyg och tekniker i vått hår med fön, curlers eller 

clips. Vi går igenom frisyrdesign-terminologin med fokus på expansion, placering av 

volym, form, textur, riktning, raka eller böjda former/linjer och design principerna i 

halvlångt eller kort hår. 

 

OBS!!  Utbildningen kräver en viss egen insats mellan samlingarna.  
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PRIS 

PRIS:  

I Instruktörsutbildningen ingår diverse undervisningsmaterial, kemi och produkter,  

2 öningshuvuden dam, 1 övningshuvud herr, Licens till OLS och lunch alla dagarna.  

 

Övningshuvud till modul 1 (Långhårsdesign) och modul 5 (Hairdesign) kan köpas som 

tillägg om man inte har detta sedan tidigare - förutsätter att det är Pivot Points 

övningshuvud.  

 

OBS!! Personliga verktyg som sax, kniv, kam, div borstar, nålar, fön m.m. ingår inte i 

priset.  

 

Pris per deltagare för en enskild modul kostar   5 490 kr 

Erbjudande för hela Instruktörsutbildningen per deltagare   25 000 kr 

Priserna är inkl.moms. 

 

Instruktörsutbildningen är fördelad på olika tillfällen över en 2-årsperiod. 
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DATUM FOR SAMLINGAR 2016/2017 

 

Plats: Breivang vgs, Breivang väg i Tromsø 

http://www.breivang.vgs.no/   

Tid: kl. 09.00 – 17.00      

 

Våren 2016   

Modul 1: torsdag 18/2 + fredag 19/2 

Modul 2, del 1: torsdag 7/4 + fredag 8/4 

 

 

http://www.breivang.vgs.no/
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Hösten 2016 

Modul 2, del 2: torsdag 25/8 + fredag 26/8 

Modul 3: torsdag 6/10 + fredag 7/10 

 

Våren 2017 

Modul 4: torsdag 16/2 + fredag 17/2 

Modul 5: torsdag 6/4 + fredag 7/4 

 

 

 

 

 

 

Plats: Kuben vgs i Oslo 

https://kuben.oslo.no/ 

Tid: kl. 09.00 – 17.00      

 

Våren 2016 

Modul 1: torsdag 10/3 + fredag 11/3   

Modul 2, del 1: torsdag 12/5 + fredag 13/5 

https://kuben.oslo.no/
https://kuben.oslo.no/
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Hösten 2016 

Modul 2, del 2: torsdag 8/9 + fredag 9/9 

Modul 3: torsdag 10/11 + fredag 11/11 

 

Våren 2017 

Modul 4: torsdag 9/3 + fredag 10/3 

Modul 5: torsdag 6/4 + fredag 7/4 

 

 

Med minimum 10 deltagare kan vi skräddarsy/anpassa Instruktörsutbildningen efter ert 

behov och önskemål. T.ex. kan man göra utbildningen på 1, 2 eller 3, på egna 

arbetsplatsen eller skolan. Varje samling måste vara på minimum 2 dagar. En dags 

samling är ca. 8 timmar inkl. lunch.  

 


