VALIDERING

Validering i frisöryrket
Frisörföretagarna har uppdraget av regeringen genom Yh-myndigheten att anordna validering i frisöryrket.
Validering kan vara att bedöma yrkeskunskaper för personer med utbildning eller yrkeserfarenhet från andra
länder eller annan ickeformell kunskap. För att bli behörig frisör i Sverige krävs ett godkänt yrkesprov
(gesällprov) som resulterar i yrkesbeviset (gesällbrev).
I Sverige finns tre utbildningsvägar genom 4 nivåer till gesällprovet. I några andra länder kan respektive lands
yrkesbevis räknas som godkänt i Sverige. Se utbildningsvägar samt vilka länders utbildningsbevis som
godkänns på www.frisorforetagarna.se

Steg 1 - Kartläggning
Vilken dokumentation finns från tidigare utbildning/yrkeserfarenhet i form av betyg, intyg, arbetsgivarintyg mm.
Dokumentationen ska räknas i timmar och vara översatt till svenska.
Om du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med inledande kartläggning och
översättning av betyg inför en eventuell validering. Kontakta Arbetsförmedlingen Kundtjänst 0771-416 416.

Steg 2 - Kompetensbedömning
Bedömning av personens praktiska samt teoretiska kunskaper i frisöryrket, bedömningen utförs av
Frisörföretagarnas regionala utbildningsnämnder som finns med geografisk spridning över hela landet.
Samutbildad frisör: Permanent rullning på docka, Damklippning och färgning, festfrisyr, herrklippning,
skäggklippning samt teoritest.
Herrfrisör: Permanentrullning på docka, herrklippning, färgning, skäggklippning samt teoritest.
Damfrisör: Permanentrullning på docka, damklippning, färgning, festfrisyr samt teoritest.
Utbildningsnämnden bedömer om personen innehar grundkunskaper i frisöryrket. Saknas grundkunskaper
rekommenderas en grundutbildning nivå 1. Finns grundkunskaper kan färdigutbildning nivå 2, 3 el 4
rekommenderas. Finns dokumentation på sammanlagt 5000 tim utbildning/yrkeserfarenhet samt goda
grundkunskaper från kompetensbedömningen kan personen gå direkt till steg 4, gesällprov.
Pris: 3000 kr (priset inkluderar inte eventuell kostnad för tolk).

Steg 3 - Färdigutbildning
Vid rekommendation av färdigutbildning finns 3 nivåer, färdigutbildningen kan ske som anställd på
frisörföretag eller genom eftergymnasial färdigutbildning via yrkeshögskola. Utbildningsnämnden
rekommenderar färdigutbildning eller grundutbildning.

Steg 4 – Yrkesprov/yrkesbevis
Efter färdigutbildning eller vid dokumenterad tid, utbildning/yrkeserfarenhet om 5000 tim kan branschens
yrkesprov, gesällprovet, avläggas. Vid godkänt gesällprov kan yrkesbevis i form av gesällbrev erhållas från
Sveriges Hantverksråd.
Pris: Gesällprov 3500 kr (Gesällbrev 875 kr).

Bra att veta:
Modeller samt alla verktyg såsom dockhuvud, saxar, produkter etc ska medtagas.
Tolk är tillåtet och bekostas av provtagaren.
Teoriprovet ska besvaras av provtagaren själv på svenska.
Anmälan sker till den regionala utbildningsnämnden. Ring 08-87 04 30 för kontaktuppgifter.
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VALIDERING
Kriterier delprov
DH
D
H

Dam eller herrmodell
Dammodell
Herrmodell

Alla moment ska beskrivas i förväg skriftligt och muntligt:
Permanentrullning: Spolval och rullningsteknik
Färg: Recept, appliceringsteknik och önskat resultat
Klippmoment: Strukturteckning på papperskopia för färdigt resultat
Designmoment: Skiss på färdigt resultat, på papperskopia.
Ingen sektionering/uppdelning innan start. Håret ska vara i naturligt fall. Moment 1 och 5 ska schamponeras på plats. Nackhår, öronhår och andra
orenheter ger minus på helhetsintrycket.
Moment 1
Permanentrullning på docka | DH
Det skall göras en permanentrullning på bas med traditionella spolar för en tänkt behandling. Allt hår ska vara upprullat från topparna till
hårbotten. Momentet startas i blött, bakåtkammat utgångsläge.
Betyg: A – F
Tid: 45 min.
Moment 2
Teoretiskt prov
50 teoretiska frågor om frisöryrket. Klippteknik, kemi, färg, design, företagande, arbetsmiljö samt frågor ur riksavtalet för frisörbranschen. Gällande
avtal får användas som stöd.
Betyg: C= godkänt
Tid: 60 min.
Moment 3
Färgning och damklippning | D
Det skall göras en utväxtfärgning, på ett hår med minst 25 % vitandel beräknat över hela huvudet och en utväxt på minst 2 cm. Resultatet
ska uppvisa en jämn färg från hårbotten till topparna i hela håret/respektive sektion. Hårets slutresultat får inte vara mörkare än
ljushetsläge 4. Korrigering av ej täckta strån är inte tillåtet.
Moment 3 och 4 ska utföras på samma modell.
Valfria färgprodukter
Betyg: A-F
Moment 4
Damklippning | D
Allt hår ska klippas minst 2 cm och innehålla minst 2 olika klippsätt och vid behov vara effilerat. Efter klippningen ska 50 % av håret ha en
längd av minst 5 cm. Direkt efter klippningen stylas håret till en klädsam frisyr.
Valfria verktyg
Betyg: A-F
Total tid för moment 3 & 4: 135 min (klippning & färgning inklusive verkningstid).
Moment 5
Frisyrdesign festfrisyr | D
Det ska göras en valfri festfrisyr anpassad till modellen. Hårets utgångsläge får inte nudda axlarna. Frisyren ska innehålla djup, volym och
vara hållbar. Hela håret ska formas/byta textur, från botten till toppen, förutom kortare partier som ändra riktning. Hårprydnader är tillåtna
men får inte dominera. Eventuell prydnad ska vara väl fastsatt och ej vara bärande. För övrigt inga nålar, spännen, flätningar eller
tvinningar i färdigt resultat.
Valfria verktyg
Betyg: A-F
Tid: 60 min (exkl. ev. torktid i torkhuv).
Moment 6
Herrklippning med finish i nacken | H
Det ska klippas en frisyr med finish, gradering från 0 mm i nacken och med en jämn övergång till hjässan. Även en jämn övergång från
sidorna till hjässan. Det ska vara rena markeringar på sidorna, runt öronen och ner till nackens finish. Allt hår ska klippas minst 2 cm,
resultatet ska vara minst 3 cm på hjässan och vid behov vara effilerat. Direkt efter klippningen stylas håret till en klädsam frisyr.
Valfria verktyg
Betyg: A – F
Tid: 60 min.
Moment 7
Skägg och mustaschdesign | H
Det ska klippas och formas ett helskägg med rena markeringar vid kind, hals och överläpp. Vid bedömningen tas hänsyn till att
helhetsintrycket stämmer väl med modellens ansiktsform. Utgångsläget ska vara minst 2 cm, mustasch minst 1 cm och utan markeringar.
Resultatet ska innehålla minst 2 olika klippsätt. Allt skägg ska klippas.
Valfria verktyg
Betyg: A – F
Tid: 30 min.
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