DELPROV

Frågor och svar
Detta är ett levande dokument där syftet är att klargöra eventuella tolkningar och frågetecken gällande
kriterierna på delprovet.

Delprov

Moment 1
Måste alla permanentspolarna vara på bas?
Svar: Ja
Får man använda pinnar?
Svar: Ja

Moment 3
Respektive sektion, får man ha en färg ovan och en under kronområdet?
Svar: Ja
Hur långt ska håret/utgångsläget vara på min färgmodell?
Svar: Minst 7 cm på 50 % av håret.
Vad händer om mitt resultat på klippningen är för kort?
Svar: Klippningen bedöms men färgen är icke bedömningsbar.

Moment 5
Vad är ett djup?
Svar: Ett djup är en inåtgående c-form liggandes mellan två upphöjningar eller lösa utåtgående
toppar i en c-form. Saknas djup så blir det minus, inte IB, eftersom utgångsläget stämmer.
Är en våg djup och volym?
Svar: Ja

Moment 6
Om jag klipper en frisyr med jämn övergång som ger ett överhäng när det kammas i motsatt riktning, är det ok?
Svar: Ja, men det gäller endast luggpartiet (från apex och i en ”hästskoformad” indelning framåt).
Kan jag göra en fade?
Svar: Nej. Det ska vara en finish i nacken, men det ska vara markeringar på sidorna, runt öronen och ner till
nackens finish.

Moment 7
Hur mycket måste jag klippa av på skäggklippningen?
Svar: Det finns ingen regel om hur mycket som ska klippas av men hela skägget ska formas.

Allmänt
Vad händer om man inte kommer i tid?
Svar: Om tid och möjlighet finns så får eleven en ny starttid, annars kortare tid på momentet eller
omprov.
Vad händer om min modell blir sjuk?
Svar: Momentet blir icke bedömbart och det blir omprov.
Vad händer om jag vill avboka min plats eller blir sjuk?
Svar: Anmälan är bindande och avbokning kan göras senast 1 månad före provdagen.
Kontakta utbildning@frisor.se (vid senare avbokning återbetalas provavgiften endast vid uppvisande av läkarintyg).
Vad händer om jag inte klarar alla moment när jag gör delprovet?
Svar: Du får göra omprov efter 3 månader (missar man fler än 3 praktiska moment görs hela provet om).
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