MODULBASERAD
INSTRUKTÖRSUTBILDNING
i Pivot Point-systemet
Nivå: Basic
Passar för dig som är frisörlärare, examinator eller
handledare med utbildningsansvar på frisörskola, salong eller
dylikt oavsett nivå på utbildningen.

PIVOT POINT SCANDINAVIA
Phone: +46 87954800
Ranhammarsvägen 20C
168 67 BROMMA
www.pivot-point-nordic.com

BAKGRUND
I mer än 50 år har Pivot Point haft fokus på utbildning och videreutveckling av
frisörer, lärlingar och frisörelever. Det fackspråk vi frisörer använder kommer från
Pivot Point och möjliggör för oss att förklara hur vi skall planera och designa en
frisyr. De 4 grundläggande klippsätten samt all kort och lång frisyrdesign
introducerades redan 1962 av Pivot Points grundare Leo Passage.
Pivot Point-systemet används idag i ett drygt 80-tal länder, vilket gör Pivot Point
världsledande inom undervisningsmaterial och verktyg för utbildning och
kompetenshöjning inom frisöryrket.
Pivot Point-systemet utvecklas konstant och under de senaste åren har flera
innovativa digitala hjälpmedel tagits fram. Särskilt banbrytande har vårt första
digitala verktyg för planering och genomförande av utbildning inom frisöryrket,
Online Learning system (OLS), varit. Vi kan nu med stolthet erbjuda dig nästa
generations digitala portal, på svenska:
LAB – Learn About Beauty – en innovativ inlärningplattform där du som lärare
inom skönhetsbranschen har tillgång till alla verktyg och allt material du behöver
för att kunna ge en professionell, engagerande utbildning.

SYFTE
Genom dessa instruktörutbildningar önskar Pivot Point kvalitetssäkra att alla som
arbetar med utbildning inom frisöryrket har den nödvändiga kompetensen i Pivot
Point-systemet, både teoretiskt och praktiskt.
Pivot Point-systemet ger dig med utbildningsansvar trygghet i din instruktörsroll
och underlättar för dig att kunna dela med dig av kunskaper och färdigheter på ett
motiverande och inspirerande sätt till våra blivande frisörkollegor. Du får tillgång
till omfattande professionellt material att använda i undervisningen.
Pivot Point vill genom dessa Instruktörsutbildningar höja kvaliteten och den
yrkesmässiga förståelsen för undervisning inom frisöryrket. Genom utbildningen
skall du som handledare/instruktör kunna anpassa utbildningen utifrån den enskilda
elevens/lärlingens behov. Du ska också kunna bidra till gemensam förståelse av
yrkesutbildningen och ökat samarbete mellan skola – salong.

SE, TÄNKA, SKAPA OCH ANPASSA
SOM EN DESIGNER
SE: Att se som en designer handlar om att hitta inspiration, visuellt och utifrån en
konceptuell vy.

TÄNKA: Att som en designer analysera och organisera sin vision och göra en
plan för önskat resultat.

SKAPA: Att som en designer utföra teknikerna på ett logiskt och praktiskt sätt
utifrån sin vision.

ANPASSA: Att som designer anpassa sin vision och praktiska genomförande
till stil, form och personlighet.
Utbildningen är organiserad i 5 olika moduler som har var sitt tema och fokusområde. Efter att ha genomfört alla modulerna i utbildningen blir du certifierad
som Instruktör i Pivot Point-systemet.
Utbildningen kvalificerar dig att undervisa i frisöryrket med utgångspunkt i Pivot
Point-utbildningssystem inom disciplinerna: klipp dam/herr, färg, frisyrdesign av
kort och långt hår och textur. Inom de olika utbildningsmodulerna går vi igenom
Pivot Point-systemet grundligt i både teori och praktik utifrån helhetstänkande
kring 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 LAB – Learn About Beauty.
• Introduktion och användning av Mindful Teaching som pedagogiskt och didaktiskt
verktyg när man planerar undervisningen.
• Introduktion och användning av Pivot Points undervisningsplan för frisöryrket
som visar dig när, vad, hur och varför.
Planen utgår ifrån kompetensmålen för frisöryrket och Pivot Points undervisningssystem och ger dig:
-Vägledning hur du på bästa sätt kan anpassa undervisningen både till olika nivåer
av utbildningen och till den enskilda eleven/lärlingen.
-Möjlighet att fortlöpande kunna följa elevens/lärlingens utveckling.
-Verktyg i samarbetet mellan skola och salong.
• Använda strukturteckning som ett verktyg för att visa vad man skall förstå och
vidareförmedla sin vision samt hur man skall utföra arbetet i praktiken.
• Praktisk träning i alla disciplinerna, genom workshops.
• Introduktion och användning av olika prov och utvärderingsmaterial

MODULERNAS INNEHÅLL
Modul 1: Långhårsdesign (2 dagar)
Här går vi igenom de 6 olika långhårsteknikerna tvinning, knutar, overlaps, flätor,
loops och rolls. Vi går igenom terminologin för långhårsuppsättning med fokus på
form, textur, tyngd, riktning, linjer, distribution, förbehandling, produktval, verktyg
samt olika fästningstekniker med gummiband och nålar. I den praktiska workshopen tränar vi på grundteknikerna var för sig och i kombinationer på olika nivåer
från Basic till Advanced.
Modul 2: Klipp, färg och styling (4 dagar, kan fördelas på 2 tillfällen)
I denna modul går vi igenom de 4 grundläggande klippteknikerna inkl. färg och
styling och skapar en helhetlig frisyrdesign. Du får lära dig klippterminologin med
utgångspunkt från de 7 stegen i skapandeprocessen med fokus på form, textur,
struktur, tyngd, riktning och linjer i långt, halvlångt och kort hår. I det kreativa
arbetet anpassar vi färg och olika moderna stylingtekniker till de 4
grundklippsätten utifrån designprinciperna repetition, alternering, progression och
kontrast i symmetriska eller asymmetriska frisyrer.
Modul 3: Textur (2 dagar)
I den här modulen går vi igenom olika rullningstekniker för att skapa olika texturer
i långt, halvlångt och kort hår. Du får lära dig designprinciperna och terminologin
för textur med fokus på form, linjer, tyngd, aktiv eller inaktiv textur och
kontraster.
Modul 4: Herrdesign (2 dagar)
Här går vi igenom de 4 grundläggande klippteknikerna inkl. färg och styling och
skapar en helhetlig frisyrdesign för män. Du får lära dig klippterminologin med
utgångspunkt i planskulptering, riktningsbaserad distribution, jämn övergång, saxöver-kam och fadeteknik för att skapa en mer maskulin design i allt från längre,
halvlånga och kortare former för män. Vi går också igenom några övningar inom
skäggklippning.
Modul 5: Hairdesign (2 dagar)
Avslutningsvis går vi igenom hur man kan förändra effekten i en form genom
placering och användning av olika typer av verktyg och tekniker från vått hår med
fön, curlers eller clips. Du får lära dig terminologin i hair design med fokus på
expansion, placering av volym, form, textur, riktning, raka eller böjda former/linjer
och designprinciperna i halvlångt eller kort hår.

KURSÖVERSIKT OCH AVGIFTER
Modul 1: 24-25
Modul 2: 7-10
Modul 3: 25-26
Modul 4: 11-12
Modul 5: 14-15
Modul 1: 9-10
Modul 2: 18-21
Modul 3: 13-14
Modul 4: 9-10
Modul 5: 19-20
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Kursledare i Norge är Nancy Norheim och i Sverige Sanna Lindgren.
ERBJUDANDE: ANMÄLER DU DIG TILL ALLA MODULER FÅR DU
TILLGÅNG TILL LAB UNDER ETT ÅR UTAN KOSTNAD!
OBS, Anmälan är bindande. Du kan välja om du vill betala för alla
moduler i förväg eller var för sig. Faktura skickas ut ca. 2 veckor innan
kursens början tillsammans med en kursbekräftelse.
Ingår i kursen
Under utbildningarna ingår det undervisningsmaterial som respektive modul kräver
(tex kemitekniska produkter, övningshuvud herr och dam) Vidare ingår lunch alla
utbildningsdagar.
OBS !! Personliga verktyg som sax, kniv, kam, borstar, anteckningsblock, bärbar
dator, elektriska produkter som fön, krus- eller plattång, trimmer, etc. samt
curlers stålklämmor, permanentspolar o. dyl. tillhandahålls inte utan tas med av
kursdeltagaren till utbildningen.
Anpassning av utbildningen
Om ni är minst 10 deltagare kan vi skräddarsy / anpassa instruktörsutbildning efter
era behov och önskemål. Exempelvis om man vill göra utbildningen över 1, 2 eller
3 år eller på egen arbetsplats / ort eller skola. Varje workshop är på minst 2 dagar.
En kursdag är ca. 8 timmar inkl. lunch.
Tveka inte att kontakta PIVOT POINT SCANDINAVIA eller kontakta
kursledarna med dina önskemål.
Kursansvarlig: Eva Bergstrom; +46 8 795 48 13 •
eva.bergstrom@harologi.se
Brand manager: Nancy Norheim: +47 975 82 917 •
nancy.norheim@harologi.se
CEO: Petter Buberg: +47 913 301 90 •
petter.buberg@harologi.se

