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Gymnasial yrkesutbildning | 1500 poäng | Trollhättan | Heltid

Snart kan jobbet vara ditt!
Frisör är en utbildning för dig som gillar kreativa utmaningar och har ett intresse för att skapa! Detta är utbilldningen 
som ger dig chansen att skaffa en grundläggande utbildning och ta steget mot ett arbetsliv som frisör. Du får gedigna 
kunskaper som byggs på genom övningar och föreläsningar, både teoretiskt och praktiskt.

Utbildningen sker i samarbete mellan Svenska Frisörskolan i Trollhättan och Vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet.

Omfattning
Heltid dagtid, 100%. Utbildningen omfattar 45 veckor.

Innehåll
Du kommer att lära dig utföra och sälja frisör-
behandlingar av teknisk kvalité för både dam- 
och herrkunder. 

Utbildningen erbjuder ett brett innehåll med vikt på 
frisörteknik och kundservice. Utbildningen utgår ifrån 
Skolverkets nationella yrkespaket för vuxenutbildningen, 
Frisöraspirant 1500 poäng. 

Utbildningen genomförs till största del på plats i frisör-
skolans lokaler i Trollhättan med plats för praktik, teknik 
och teori.

Arbetsmarknad och yrken
Efter avslutad utbildning har du behörighet att 
avlägga delprovet Frisörlicens A som är en del 
av gesällprovet. 

Efter avslutad utbildning och för att uppnå behörighet 
som frisör och slutligt gesällprov följer en så kallad färdig-
utbildning (trainee). Det innebär att du själv söker en 
anställning och blir anställd på behörigt frisörföretag. Fär-
digutbildningen är ca 1 års heltidsarbete (2000 timmar)

Vuxenutbildningen

Svenska Frisörskolan 
i Trollhättan

En utbildning
Ett samarbete

praktik, teknik & teori

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger 
dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med 
behov av nya medarbetare.



Vuxenutbildningen
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KURSER

Poäng Poäng

Tradition och utveckling 100 Hantverk introduktion 200

Frisör 1 200 Frisör 2 200

Frisör 3 200 Frisör 4 200

Frisör 5 200 Frisör 6 a 100

Material och miljö 100

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll.
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

STUDIEPERIODER OCH POÄNG

Studieperiod 1 Studieperiod 2

2022-08-15 - 2023-01-06 2023-01-09 - 2023-06-02

Reservation för ändringar i studieperioderna

FÖRKUNSKAPSKRAV
Godkänt betyg i:

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Interkommunal ansökan
Du som inte är folkbokförd i Trollhättan eller Vänersborg ska skicka in din ansökan till din 
hemkommun. Din ansökan finns bifogad i det svarsmejl du får när du gjort din webbansö-
kan. Du ska också bifoga dina betyg och ett personligt brev där du förklarar varför du söker 
utbildningen.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
I ditt antagningsbesked hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kostnader för utbildningen: Utbildningen är kostnadsfri och skolan tillhandahåller de ar-
betsverktyg eller det speciella utbildningsmaterial som krävs för fullgörande av utbildningen. 
Du står själv för resor till och från skolan/APL.

Ett avslutande delprov (valfritt/inget krav): Frisörlicens A - kostnad ca 2000 kr. 

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 

Svenska frisörskolan i Trollhättan
Michael Gustafsson
thn@svenskafrisorskolan.se | 0735-79 21 29 |  Kungsgatan 53, Trollhättan


