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Hårvård och Salongskunskap
Bra

● Tolkningsbart innehåll

● Bra att nivå 2 kan sträcka sig över hela 
utbildningstiden

● Innehållet är tolkningsbart på ett bra 
sätt

Reagerar på

● Saknas makeup/hud praktiskt arbete

● Makeup nämns inte i ämnets syfte

● Mer dokumentation
● Få en tydligare röd tråd för stylistsidan



Frisörteknik 1&2
Bra

● Mindre betygstress

● Vi kan möta branschens önskan och 
börja klippa tidigare

● Centrala innehållet är väldigt tydligt med 
vad man ska jobba med

● Tydligt vad ämnet ska innehålla

● Betygskriterierna är tydligare och 
förkortade

Reagerar på

● Schema Problematiskt med långa dagar

● Med ämnesbetyg finns det risk att 
eleven tappar motivation vid ett sänkt 
betyg. Tex. om en elev fått ett A i en nivå 
och sedan får ett E



Frisör behandling
Bra

● Klipptekniker kommer tydligt
● Digitala tekniker borttagna
● Färglära
● Salongssarbete
● Form
● Säljteknik
● Skötsel av egen och gemensam 

arbetsyta
● Bra att Tradition och utveckling är inlagt 

Reagerar på

● Vi saknar skötsel av egen och 
gemensam yta, den ska finnas i alla 
nivåer

● Svårt att förstå skillnaden mellan 
avancerad och komplex (Vilken är den 
högre progressionen?)

● Vi vill att delprovet ska finnas som en 
möjlighet inom skolans ramar

● Provet borde vara gratis



Frisör fördjupning
Bra

● Att arbete med APL står med

● Branschens krav i centralt innehåll

● Progression

● Positivt att man arbetar tydligt med 
yrkesprovet

Reagerar på

● Flexibilitet saknas, viktigt vid 
anställningsbarthet

● Samverkan mellan skolan och arbetslivet 
saknas

● Hantering av produkter saknas

● Hållbar utveckling saknas

● Hur tänker man med branschens 
yrkesprov? Likvärdighet mellan alla 
inriktningar

● APL, är det obligatoriskt att det ska vara på 
en salong?

● Hur gör vi med dom som ångrar sitt inval?



Hårstyling och Makeupteknik
Bra

● Tydligare och mer specifikt än tidigare

● Anpassat språkbruk

● Tydligare progression

● Gemensam arbetsyta är med
● Förslag på namnet hår & makeupartist 

borde ändras till teknik, fördjupning, 
behandling

Reagerar på

● Specificera modell/kund är det 
klasskamrat? 

● Namnet hår & makeupstylist skapar 
förvirring vart utbildningen leder.

● Lashlift heter franspermannet, namnet 
används inte längre heter istället lashlift

●



Hår och Makeupstylist 
Bra

● Tydligt kopplat till tradition och 
utveckling

● Tydligt att det är på kunder och 
modeller man ska arbeta

● Bra att initiativförmåga står med

Reagerar på

● Stycke 2 luddigt skrivet “Kreativt 
förhållningssätt till affärsmässiga och 
serviceinriktade verksamheter”

● Byt ur ordet rika möjligheter till 
varierade

● Namnet Hår och Makeupstylist borde 
bytas till Makeupartist grund

● APL platser inom skönhet, var finns dom 
inom ämnesplanen

● Diplomering ser olika ut från skola till 
skola

● Mer uppstyrt från 
branschorganisationer



Hår och Makeupartist
Bra

● Tydligt och vanligt språk
● Tydliga exempel

Reagerat på

● Mer modell och kundfokus i alla nivåer
● Branschen är bred, kanske med specifik
● Kundfokus mer av bemötande och 

service
● Diplomering och yrkesprov/gesäll
● Mycket mot kund, modeller, 

leverantörer, branschen



Barberare
● Bra att hantering och skötsel av verktyg 

och maskiner ligger tillsammans i ämnet
● Tydlig progression

● Varför finns ingen färglära?
● Mer tydligt när det ska vara i riktiga 

kundsituationer
● Ansvarsfullt uppträdande och 

bemötande kan det vara mellan elever?
● Apl i alla ämnen
● Fortfarande delar som vi tolkar olika 
● Rika möjligheter? vad betyder det?
● Om elev byter skola, hur ska det funka?
● Skisstekniker borde komma i första 

ämnet



Barberare
● Bra
● God progression
● Tydliga centrala 
● Det är en förbättring
● Betygskriterierna är mer riktade i ämnet

● Reagerar på
● Färglära?
● Varför ingår ingen kemi?
● Behövs det 3 år för att blir barberare
● Varför finns inget delprov?
● Barberare borde vara en inval kurs på 

frisör
● Ha mer APL i Barberarutbildningen
● Olika struktur och upplägg på 

utbildnigen är fortfarande möjligt.



Barberare fördjupning
Bra

● I ämnets syfte, fackspråk-kund

Reagerat på

● Utveckla kreativitet och kreativitet 
förhållningssätt

● För lite tid
● Serviceinriktad barberverksamhet
● Förtydliga centralt innehåll så att det blir 

tydligare
● Varierat salongsarbete på barbersalong, 

kan det vara på skola?
● Barberprofilen når inte branschens krav 

på herrdelprov och herrgesäll
● De behöver få kunskaper inom färg, 

permanent och teori



Övriga tankar
● Hur får vi tid att implementera i våra verksamheter?

● Hur skapar vi samsyn med struktur och innehåll med andra skolor?

● Vi undrar vad som händer med entreprenörskapskursen

● Jobba vidare med kollegor inom SFLF för samsym, typ webinaruim

● Naglar och manikyr, borde finnas med någonstans


