
På Hantverksprogrammet arbetar du med kreativa 
idéer och skapande inom färg och form. Du lär dig om 
produkter och tekniker för att ta dig an trender och 
varierade stilar. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en 
viktig del av utbildningen där du får mycket träning i 
tekniker, kundbemötande och service. Efter gymnasiet 
kan du arbeta och senare avlägga gesällprov till frisör 
eller makeupartist.

Väljer du profilen Frisör får du teoretiska och praktiska 
kunskaper genom att arbeta på dockor, modeller och 
kunder i vår salong. Du får möjlighet till diplomering 
för manikyrist och att avlägga delprovet som är en del 
i gesällprovet.

Väljer du profilen Hår- och makeupstylist får 
du planera och genomföra styling för skönhet, 
modevisningar, tv, fotografering och olika event. Du 
har möjlighet att diplomera dig till makeupstylist, 
makeupartist, hårstylist, style advisor och manikyrist.

Hantverk
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Malin Hansmark
Studie- och yrkesvägledare

0704 34 05 39
malin.hansmark@ystad.se



HANTVERK (HV) / KURSER INOM PROGRAMMET

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100

Engelska 6*   100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Entreprenörskap 100

Hantverk introduktion 200

Tradition och utveckling  100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

PROFIL: Frisör

INRIKTNING:
Frisör 1                                  200

Material och miljö           100

PROFIL: Hår- och makeupstylist

INRIKTNING:
Frisör 1                                  200

Material och miljö           100

FÖRDJUPNING: Frisör 
Formgivning – inför gesäll       100

Frisör 2         200

Frisör 3         200

Frisör 4         200

Frisör 5         200

FÖRDJUPNING: Hår- och makeup-
stylist
Formgivning 1 - stil                  100

Hår och makeupstylist 2         200

Hår och makeupstylist 3         200

Hår och makeupstylist 4         200

Hår och makeupstylist 5 200

Du får grundläggande högskolebehörighet. Har du frågor om särskild 
behörighet kan du prata med studie- och yrkesvägledare.

Högskoleförberedande

Ja**

APL-veckor***

15

Egen dator

Ja

APL: arbetsplatsförlagt lärande ingår i våra yrkesprogram 
och innebär att ditt lärande sker ute på en arbetsplats.

*****Dessa kurser går att välja bort.*


