
Hej på er, 

Jag har lovat att sammanfatta den information jag har angående dels de 
framskridande planerna YH och dels revideringen av gymnasieskolans 
yrkesprogram, för vår del då Hantverksprogrammet. 

Angående det sistnämnda så har jag lagt text och länkar längre ner i 
brevet, för er som vill läsa och följa vad som händer på skolverket. Viktigt 
att veta här är att man som skola inte måste ha alla tre inriktningarna. 
Man söker alltså för de inriktningar man som skola har lokaler och 
kompetens för. 
Vidare så vet vi egentligen inte mer förrän efter 31 januari när remissen 
ska vara inne, sedan utvärderas och sedan kommer info ut. Men som 
tidigare sagt, det är bra att det blir en förändring. 
Vi behöver verkligen behålla eleverna på Hantverksprogrammet och helst 
få fler sökande, och förstås få elever som fullföljer sin utbildning , tar 
delprov och gesällbrevet och sedan väljer att jobba i vår härliga bransch. 

Angående YH, Yrkeshögskola som ett alternativ för frisöraspiranter att bli 
frisörer och ta sitt Gesällbrev, så är det mycket som har klarnat. Det är en 
djungel av regler och förordningar men vi tror och hoppas att en möjlighet 
att bli behörig frisör genom en färdigutbildning som är berättigad till CSN 
kommer vara till stor hjälp både för kommunala skolor och privata. 
Det som gäller nu är att Frisörföretagarna är de som måste söka för detta 
till MYh, men tillsammans med representanter från både kommunala och 
privata sektorn i den grupp som är tillsatt av Frisörföretagarna för just 
detta ändamål. Har ni frågor och funderingar kring detta så kontakta 

 staffan.westman@frisor.se eller anette.fogelmark@frisor.se  

De är eldsjälarna som håller i projektet och ser till att allt knytsamman 
med utbildningar, del- och gesällprov och frisörlicens. 
Att vi alla jobbar mot samma mål är så viktigt och känns riktigt hoppfullt 
för framtiden. 

Allt  gott till er alla och hoppas nu vi ses riktigt många i Alvik, Stockholm 
på våra Riksutbildnigsdagar i mars! 

Varma hälsningar Victoria 
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Remiss: Revidering av 
gymnasieskolans 
yrkesprogram
Just nu reviderar vi flera av gymnasieskolans 
yrkesprogram. Vi föreslår ändringar i åtta program. 
Förslagen till förändringar i ämnesplaner, inriktningar och 
programfördjupningar är ute på remiss mellan 18 dec och 
31 jan 2020. Förändringarna kan tillämpas från och med 
den 1 juli 2021.

Regeringen beslutade i december 2019 om förändringar i flera av 
gymnasieskolans yrkesprogram. Skolverkets remiss omfattar innehåll i 
inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner.

Regeringens pressmeddelande

Bakgrund
Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, 
utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och 
reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom 
gymnasieskolan. De nya och reviderade ämnesplanerna omfattar även 
vuxenutbildningen. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån 
efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets 



behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En 
gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 
fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i 
samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, 
referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i examensmålen för 
yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och 
programgemensamma ämnen.

Gymnasieförordningen

Skolverket kommer att fatta beslut om ämnesplaner, innehållet i 
inriktningar och innehållet i programfördjupningar efter avslutad 
remissrunda.

Hantverksprogrammet (HV)
Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, 
barberare och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen 
inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga 
hantverk. Då styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller 
en rad olika yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte 
ge önskad styrning för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har 
länge drivit frågan om en utbildning till barberaryrket och har nu i och 
med den beslutade inriktningen fått gehör för sina önskemål. Skolverket 
föreslår därför nya kurser i ämnet hantverk med barberare 2–6a samt 
hår- och makeupstylist 2–4.

Programstruktur för Hantverksprogrammet  (pdf, 269 kB)

Ämnesplan_Hantverk  (pdf, 2 MB)
Lämna synpunkter på förändringarna av Hantverksprogrammet


