
 Frisörutbildningen
på Lars Kaggskolan 



Lars Kaggskolan har en lång tradition i att utbilda blivande 
frisörer med goda kunskaper, samt för att ha omtyckta 

elever/medarbetare av frisörbranschen.

Vi kommer att  jobba för att du ska lyckas bli en yrkesskicklig 
frisör och ge dig förutsättningarna att bli en behörig frisör.

 



Informationsträff och kursstart , jan. 2022
❏ information om utbildningen, Kunskapsnavet och Lars Kaggskolan

❏ tidigare elevers synpunkter om utbildningen

❏ hur blir jag behörig frisör?

❏ vuxenutbildning på Kagg, hur ser vårt upplägg ut?

❏ viktigt att tänka på

❏ frågor

❏ rundvisning av våra lokaler



Utbildningen- ett första steg till att bli  
behörig frisör



Hur blir jag behörig frisör? 3-4 års utbildning 1,5 år i skolan + 2 års praktik

1. Godkända betyg i din 1,5 -åriga Vuxenutbildning

2. Delprov i slutet på utbildningen (branschens krav för att bli färdig frisör/behörig frisör) 
externa examinatorer. Kostnad 2000 kr

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Trainee: Efter utbildningen kan du arbeta som trainee (lärling) på salong i 3000 timmar (ca 2 år). 
Därefter kan du avlägga gesällprovet 

4. Gesällprov: är ett bevis på att du är färdigutbildad och behörig frisör med en bra utbildning

Man kan arbeta som anställd frisör eller starta eget företag

1,5 år

2 år



Steg 1, utbildningen
-Vad krävs av dig

● Öva mycket
● Utnyttja tiden 8.10-16.00
● Hjälpas åt (teamwork)
● Skaffa modeller
● Hålla deadlines
● God service



Trainee
Efter din utbildning på Lars Kagg kan du söka anställning på en salong som 
trainee/lärling. Efter ca3000h (ca 2 år/heltid) kan du avlägga gesällprov.

Se din traineetid som en fortsatt utbildning!!!

Lönen går i olika steg.  ( enligt kollektivavtalet 2019)

Steg 1 Du har klarat ditt delprov 11717:-/mån

Steg 2 Du har jobbat 1000h 15258:-/mån

Steg 3 Du har jobbat 2000h 14515:-/mån + 8,7% i provision (garantilön 17116)

Steg 4 Du är färdig frisör med gesällbrev 15735:-/mån + 17,30% i provision 
(garantilön 24454)



Utbildningsplan



Utbildningsplan start januari 2022
Termin 1 
          

Sommarlov Termin 2 Termin 3

● Orienteringskurs (6v)

Moment från olika 
frisörkurser
Låna verktyg
Personligt samtal/anskaffa 
Apl-plats

Syfte: att få känna på de olika 
delarna av utbildningen, 
praktiska och teoretiska 
uppgifter.
Kurser:

● Hantverk introduktion
● Frisör 1
● Material och Miljö 

➢ ca 5-8 dagar APL

● Eleverna kan efter 
termin 1 under 
sommarlovet välja 
två alternativ:

● 1. Ta studieuppehåll 

● 2. Läsa kurserna 
personlig försäljning 
och service kunskap i 
Kunskapsnavets regi 

Kurser:
● Frisör 2
● Frisör 3
● Tradition och 

utveckling

APL en dag per vecka samt 
skollov

Kurser:
● Frisör 4
● Frisör 5
● Frisör 6
● Apl en dag per 

vecka samt skollov

 2st kundpass/vecka på 
skolan

● Delprov



Studierna
● Lärarledda lektioner

● Studietid, praktiskt arbete 
på skolan

● Självständigt arbete 
skola och hemma (ej låna 
hem dockor)

● Teamwork 

● Ordna med egna modeller

● Heltidsstudier 8-16



Exempel schema:

● Lärarledda lektioner

● Studietid praktiskt 
arbete på skolan



Apl= Arbetsplatsförlagt lärande

● Apl- plats anskaffas i samråd med läraren 
● Skriva ett cv. (personligt brev)
● Viktigt med eget engagemang.

APL-platsen kan skapa möjlighet till framtid anställning/ meriter/ 
referenser.



Utbildningens innehåll



Klipptekniker 
Rita skisser och planera sitt 
arbete 

Kunskap om vem som passar i 
vad

Stil och form

Att utföra själva klippningen

Att utvärdera sitt resultat 



Färgar hår 
Kemi

Färglära

Färgdesign  

Räkna ut recept och 
blandningsförhållanden 

Appliceringstekniker 

Material och metoder 15 ml 6N + 45 ml 7G+ 
60 ml 6% väteperoxid. 



Rulla hår

Välja spolar och rullningsteknik

Permanentkemi, att kemiskt 
förstå vad som sker i håret då 
vi gör det lockigt

Permanentteknik



Uppsättningar och 
styling 
Vi skapar också frisyrer som är 
temporära

Uppsättningar 

Läggningar 

Föningar 

Platt och locktångstekniker



Övrigt
● Vi utför behandlingar på både kvinnor 

och män
● Stil och form / Design
● Brudklädsel
● Träning inför del-och gesällprov 
● Ekonomi
● Branschens normer och utveckling
● Materialkunskap/kemi
● Arbetsmiljö/branschkännedom
● Kundpass i skolans salong
● Service och bemötande



Ansvar
Kunskapsnavet

Helen Keise Rektor

Marianne Holmgren, studie och 
yrkesvägledare, administrativt, studiebidrag, etc

Ann Sjöberg, specialpedagog

Karin Svensson, Yrkessvensklärare

Lars Kaggskolan (innehållet i utbildningen)

Jonas Hallén, Rektor

Sofia Magnusson Lärare

Monika Golz lärare

Ulrika Karlsson, lärare



 Övrig information och 
Viktigt att tänka på!



Skolans förväntningar för att lyckas
● Hög kvalite (professionellt)
● Engagemang
● Närvaro (heltid 8-16)
● Ödmjukhet inför ny kunskap
● Tålamod
● Service/bemötande 
● Fysiskt krävande
● Social
● Kommunicera
● Samarbete

● Självdisciplin
● Eget ansvar
● Uppbackning hemifrån
● Våga fråga



Tänk på: 
Om du har ryggproblem. 
Frisöryrket är tungt för 
kroppen. 

Om du har eksem, eller 
allergier. Vi jobbar med 
kemikalier, parfymer och är 
mycket i vatten.

Du behöver tåla stress. En 
frisör behöver kunna passa 
tider, jobba snabbt och effektivt 
och ha många bollar i luften 
samtidigt. 



Verktyg och material
Verktygsväska med borstar, saxar, kammar etc, samt 2 böcker köper eleven av 
skolan. Ungefärligt pris 3500:-

Under de första 6 veckorna får ni låna verktyg av skolan.

Eleven ansvar för lämpliga arbetskläder och skor.

Dockor tillhandahålls av skolan.

Dator tillhandahålls av skolan.



Elevers röster om utbildningen
Tuffare än man tror, det är så mycket man ska 

lära sig.

Mycket kreativt men mer teori än jag trodde.

Lärarna lyssnar och är kunniga.

Man har verkligen lärt sig jättemycket.

Man behöver vara social och kunna prata 

med kunderna.

Viktigt att utnyttja tiden i skolan!

Kunde aldrig föreställa mig att det skulle vara 

så jobbigt och svårt.

Nu i efterhand är jag tacksam att lärarna 

ställde höga krav.

Öppet och härligt klimat och bra 

sammanhållning.

Jättekul i själva klassen och vi hjälps åt 

mycket.



Elevers röster om utbildningen
Bra att man utvecklas, inte bara inom yrket 
utan som människa också.

När vi slutar klockan fyra tar inte dagen slut, 
det är mycket hemarbete.

Viktigt med bra uppbackning runt omkring 
dig.

Du kommer stöta på motgångar som du 
måste ta dig igenom, det är viktigt att veta 
innan utbildning då kanske det blir lite lättare 
när de väl kommer!

Man tappar självförtroendet i omgångar i 
denna utbildningen eftersom det är så mycket 
nytt som man lär sig på kort tid och det var en 
känsla som jag inte var van vid och har varit 
tufft att hantera.

Man granskar sig själv mycket, klarar jag 
detta.

Jag älskade första terminen, allt nytt som vi 
fick lära oss.



Kontaktuppgifter
Om du har frågor om utbildningen, kontakta oss gärna:

Sofia Magnusson sofia.magnusson@ksgyf.se

Monika Golz monika.golz@ksgyf.se

Jonas Hallén jonas.hallen@ksgyf.se

mailto:sofia.magnusson@ksgyf.se
mailto:monika.golz@ksgyf.se
mailto:jonas.hallen@gyf.se


Frågor? Välkomna att chatta med oss!
Monika (yrkeslärare) och Jonas ( rektor)

.


