DELPROV

PM för elever vid delprov
Alla elever från gymnasieskolan Hv-frisör, privat godkänd utbildning eller trainees ska i
slutet av nivå 1 erbjudas plats att avlägga delprov. Det är ditt eget ansvar att anmäla dig till
prov via www.frisor.se samt att få din utbildningsbok ifylld vi godkänt prov. Delprov ska
vara genomfört och godkänt innan färdigutbildning i nivå 2 kan påbörjas.
Delprovet kostar 2000 kr

Tips och råd





Alla moment ska beskrivas i förväg skriftligt och muntligt. Glöm inte yttre designlinjen och
ev. tänkt effileringsteknik på klippningarna. Strukturteckningarna ska vara i bläck & i
papperskopia.
När den utsatta tiden är slut ska verktygen läggas ner.
Kom ihåg att ta med utbildningsboken och legitimation på provdagen.
Åldersgränsen för modeller är 16 år

Betyg A-F
För godkänt delprov (betyg C) krävs att du klarar minst 4 av 6 bedömningskriterier per moment
enligt följande:
1.
Permanentrullning på docka
Fasthet i rullning + Spolen på basen + Gummibandets placering + Passén fördelad på spolen + Passén anpassad till spolens storlek + Topparna + 2.
Teoriprov 75 % rätt (minst 38p/50p)
3.
Färgning
100 % täckning + 100 % täckning/helheten + Jämnhet nyans och ljushetsläge + Kladd hårbotten/hud + Helhetsintryck/önskat resultat + Arbetsteknik/önskat resultat + 4.
Damklippning
Jämnhet i klippteknik + 2 klippsätt/minst 50 % är 5 cm + Yttre designlinje + Anpassad effileringsteknik + Arbetsteknik/helhetsintryck + Önskat resultat + -

5.
Festfrisyr
Hållbarhet/teknikval + Yttre form/Balans + Djup/volym + Format hela längden/teknikval + Jämnhet i textur + Önskat resultat + 6.
Herrklippning
Nacke/finish + Yttre designlinje + Jämnhet i klippteknik + Anpassad effileringsteknik + Arbetsteknik/helhetsintryck + Önskat resultat + 7.
Skägg & mustaschdesign
Yttre designlinjen + Form/balans + Jämnheter i klippteknik + Mustasch/läpp/mungipa + Arbetsteknik/helhetsintryck + Önskat resultat + -
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6+ = A
5+ = B
4+ = C
3+ = D
2+ = E
1+ = F
Ett moment kan bli icke bedömningsbart om du använder otillåtna verktyg eller om utgångsläget
inte stämmer med kriterierna.

Detta gäller om du missar något moment










Be om tydlig information om vilka eventuella moment som inte är godkända.
Om du inte blir godkänd gäller 3 månader innan omprov.
Vid eventuellt omprov kan max 500 timmar tillgodoräknas retroaktivt i nivå 2 och godkännas
av din arbetsgivare när delprovet är godkänt.
Vid fler än tre missade moment görs hela provet om. Teoriprovet omfattas inte.
Vid omprov moment 3 tid: 85 min.
Vid omprov moment 4 tid: 50 min.
Max två försök för omprov, annars ska hela provet göras om.
Från påbörjat Delprov har du 24 månader på att bli godkänd därefter får du göra om hela
provet.
Kostnad omprov: 1000 kr, endast teoriprov: 500 kr.

Lycka till!
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