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Uddannelsen
Frisørbranchen er et spændende miljø, hvor tidens trend, livsstil, former og farver, at kunne kommunikere og 
fungere/samarbejde med andre samt yde god service til kunderne, er en naturlig del af hverdagen. Jobbet som 
frisør giver god mulighed for at kombinere kreativitet med gode praktiske håndværksmæssige færdigheder.

Gennem uddannelsen bliver eleven udfordret i fagets mange discipliner herunder hårvask, dame- og herre klipnin-
ger og frisuredesigns, kemiske colorations- og strukturbehandlinger, grønne behandlinger, faglig teori, makeup og 
skønhedspleje. Fag hvor eleven opnår viden i brancherelaterede færdigheder og almen samfundsdannelse er også 
engelsk, psykologi, erhvervsøkonomi, ergonomi, salg/service og innovation/bæredygtighed i branchen.

Uddannelsens varighed er 4 år inklusiv grundforløbet på 20 uger. Hovedforløbet veksler mellem skoleundervis-
ning og praktikuddannelse. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 40 uger og opdeles i mindst 8 skolepe-
rioder med mellemliggende praktikperioder.

Ved afslutningen af uddannelsen skal eleven have opnået niveau B i Developing Guidelines for the European 
Hairdressing Social Dialogue Programme. Et uddannelsesprogram, der svarer til den Europæiske standard for 
grundlæggende færdigheder inden for frisørfaget.

Frisør 4 år til 4½ år 

GF 1 GF 2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

Hovedforløb og inspiration til opgaver

Grundforløb
Grundforløb 1. Sundhed og livsstil (GF1) Varighed
Opstart og introduktion - Min bolig - Ud og se med EUC - Dansk - Matematik - Fysik - IT - Arbejdstek-
nik/tilberedningsmetoder - Materialelære/råvarekendskab - Salg og service - Ernæring - Arbejdsmiljø 
og ergonomi - Digitalisering - Samfund og sundhed - Arbejdspladsplanlægning og samarbejde - Faglig 
dokumentation - Faglig kommunikation - Metodelære - Innovation

20 uger

Grundforløb 2, Frisør (GF2) Varighed
Dansk - Design - Afsætning - Klippeteknik - Friseringsteknik - Salonforståelse - Permanentteknik - 
Farveteknik - Kemisk Arbejdsmiljø

Afsluttende Grundforløbsprøve
Eleven skal demonstrere sin viden, færdigheder og kompetencer i forhold til den udvalgte opgave. Ele-
ven skal selvstændigt på model udføre en praktisk opgave indenfor fastsat tidsramme på 3 timer.

20 uger

I virksomheden
Ny mesterlære hvor der i samråd med skolen udarbejdes en handlingsplan.

Hovedforløb 1.
På skolen Varighed
Psykologi - Bogføring/arbejdsmarkedsforhold - Engelsk - Værktøjslære/ergonomi - Herre klippetek-
nik, frisuredesign og skæg 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Hovedforløb 2.
På skolen Varighed
Bogføring/arbejdsmarkedsforhold  - Engelsk - Frisørfagets teori - Dame- og herre klippeteknik/
frisuredesign og skæg 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 
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Hovedforløb 3.
På skolen Varighed
Frisørfagets teori - Dag-/aftenmakeup og manicure - New generation - Dame- og herre klippeteknik/ 
frisuredesign og skæg 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Hovedforløb 4.
På skolen Varighed
Frisørfagets teori - Ekstension, løse hårdele og vejledning i paryk - Dame- og herre klippeteknik/ 
frisuredesign og skæg - Coloration - Strukturbehandling 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Hovedforløb 5.
På skolen Varighed
Dame- og herre klippeteknik/frisuredesign og skæg - Langshårsfrisering - Konkurrencefrisering og 
makeup, herre og dame 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Hovedforløb 6.
På skolen Varighed
Frisørfagets teori - Dame- og herre klippeteknik/frisuredesign og skæg - Coloration - Strukturbe-
handling - Konkurrencefrisering og make up, dame 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Hovedforløb 7.
På skolen Varighed
Frisørfagets teori - Dame- og herre klippeteknik/frisuredesign og skæg - Brude- og aftenfrisering - 
Frisureanalyse - Avantgarde og podiehår - faglig teoriprøve 5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Hovedforløb 8.
På skolen Varighed
Frisørfagets teori - Dame- og herre klippeteknik/frisuredesign og skæg - Trend herre- og damemode 
- Klassisk dame- og herrearbejde - Langthår
Skoleprøve - afvikles over 1 dag

5 uger

I virksomheden -se praktikkens kompetencemål 

Svendeprøve -afvikles over to dage

Vi er opmærksomme på, at det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvornår der er mulighed for at 
lave de forskellige opgaver for at opfylde virksomhedens kompetencemål.
 
Praktikkens kompetencemål 
- Kundebetjening og forretningsforståelse i salonen - Bryn og vipper i salonen - Hårvask og hovedbunds-
massage - Farve- og strukturbehandlinger - Grønne frisørprodukter - Dame- og herreklippeteknik og 
frisuredesign - Langthårsfrisering og opsætninger - Brude- og aftenfrisering - Makeup - Ekstension og løse 
hårdele - Dame og herre trend
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EUC Syd - din samarbejdspartner
-Vi står klar med råd og vejledning ...

Konsulenterne

Jannie Krøyer
Jakobsen

Tlf. 5131 5511
e-mail:

jja@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Vores uddannelseskonsulenter sidder klar til at hjælpe den enkelte virksomhed med alt fra  
godkendelse som praktiksted og lærlingeordninger over uddannelsesplanlægning og afdækning af 
medarbejdernes kompetenceniveau og -behov til udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud til 
den enkelte virksomhed.
Uddannelseskonsulenterne holder sig ajour på området og kan svare eller finde svar på alle jeres 
spørgsmål.

Uddannelseskonsulenterne er det naturlige bindeled mellem jeres virksomhed og skolen. 

Har I ønsker om et informationsmøde 
i jeres virksomhed? Eller har I spørgsmål vedr.  
fx elever, godkendelse af virksomhed, lærekontrak-
ten og hvordan den udfyldes, aktuelle muligheder  
for tilskud og lønrefusion under skoleophold, efter-
uddannelseskurser, kompetenceafklaringer - eller 
noget helt femte?
Ring eller send en mail.

Finn Brakhage 
Jacobsen

Tlf. 5131 5574 
e-mail:

fbj@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Toni B.  
Lynge

Tlf. 5131 4823
e-mail:

tbl@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hans-Christian 
Carstensen

Tlf. 5131 4893
e-mail:

hcc@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg 
Tlf. 7412 4242
www.eucsyd.dk

10.2021

Få råd og vejledning
Kontakt vores uddannelses- konsulenter. De står klar med råd og  vejledning og kan sammen  med jer sammensætte et godt praktik- eller uddannelsesforløb. 


