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Skaf en praktikplads
Der er mange, der gerne vil være frisører. Derfor er det svært at finde en praktikplads. Her er
10 gode råd til, hvordan du kan gribe sagen an.

Du har besluttet dig for, at du vil være frisør. Du er sikker på dit talent og dine
evner. Og du er villig til at gøre den indsats, som de faglige aktiviteter
kræver, for at blive en god frisør.

FRISØRUDDANNELSEN

Du skal have vilje og gå på mod. Og du skal kunne holde til mange afslag.
Ellers kan du lige så godt opgive med det samme.
Spørg Lære- og Praktikpladskontoret på Teknisk Skole, om de vil hjælpe dig
Start med familie og vennerne. Har du forbindelser til en salon - så brug dem.
Spørg der, hvor du bliver klippet.

I TAKT MED TIDENS TRENDS
FRISØR

Find ud af, i hvilket geografisk område du gerne vil i praktik. Du skal også
være parat til at flytte, hvis det er nødvendigt.
Skriv ansøgninger på alle jobannoncer. Skriv også uopfordrede ansøgninger.
Skriv ordentlige ansøgninger, men gerne kreative. Brug en computer eller en
skrivemaskine. Undgå stavefejl.
Besøg salonerne om formiddagen og spørg, om du må bruge 5 minutter af
deres tid til at fortælle om dig selv. Bliv skrevet op til en praktikplads.
Når du kommer til samtale, vær så opmærksom på, at det i det daglige på
salonen er naturligt, at man er pænt klædt på og velsoigneret - så tag
pænt tøj på og sørg for at være velsoigneret. Fortæl, hvorfor du vil være
frisør, og fortæl om dine fritidsinteresser og feriejobs. Vigtigt: Brug dit
kropssprog rigtigt. Sælg dig selv, så godt du kan. Det er med til at give
mesteren et godt indtryk, der måske kan være afgørende for, at du bliver valgt.
Og husk - der er mange, der gerne vil hjælpe dig med at finde en praktik-

Kreativitet og håndværk
Talent og gå på mod
Her finder du din uddannelse
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Der er adgangsbegrænsning
til frisøruddannelsen. Du kan

HER ER DIN UDDANNELSE

komme i gang, hvis du selv
skaffer dig en praktikplads i
en salon på forhånd, eller du
kan påbegynde uddannelsen
på grundforløb G1, på en
teknisk skole.

Uddannelsen består af
et grundforløb med op
til 1 års varighed, og et
hovedforløb på 3 ½ år,
der består både af praktik og 40 ugers skoleundervisning. Du kan vælge at starte på skolen
med grundforløbet eller i en praktikvirksomhed. I løbet af uddannelsen er der 8 skoleperioder på hver 5 uger. Her kommer du bl.a. til at
beskæftige dig med hudpleje, arbejdsstillinger,
kemisk behandling og meget mere. Der er naturligvis også undervisning i f.eks. faglig engelsk, bogføring og arbejdsmarkedsforhold.
Din uddannelse afsluttes med en svendeprøve,
hvor du viser, hvad du har lært hos din mester.

Når du har fundet en salon,
skal der oprettes en

Frisøren er brugskunstner

uddannelsesaftale. Det

Som frisør får du en enestående mulighed for at kombinere dine
kreative evner med praktiske og håndværksmæssige færdigheder.

hjælper Lære- og

Du gør mennesker smukkere, og dit arbejde foregår i et spændende
miljø, hvor service, trend, livsstil, former og farver er en naturlig del
af din hverdag. Men det kræver hårdt arbejde at nå så langt.

Praktikpladskontoret på
Teknisk Skole dig med.

Uddannelsen tager 4 ½ år inkl. grundforløbet og består både af teori
og praksis. Du lærer håndværket fra grunden, alle teknikkerne og
det rigtige håndelag. Du arbejder med kundepsykologi, for en frisør
skal være en god menneskekender og kunne yde perfekt service og
være venlig og smilende hele tiden.

Spørg dem, hvis du er i tvivl

Husk på, at kunden er den mest betydningsfulde person i salonen.
Frisørens egen personlige hygiejne er meget vigtig.
Du skal være velplejet både med tøj og hår.

salonen.

Og selvfølgelig er det også vigtigt, at salonen altid virker indbydende
og ren. Det er et krævende arbejde at være frisør. Du skal være i
god form, da du meget af tiden skal stå op. Du kommer tit i kontakt
med forskellige kemiske væsker og har hænderne meget i vand, så
din hud må heller ikke være for sart.
Men under uddannelsen lærer du selvfølgelig også, hvordan du
beskytter dig selv.

om noget. Det meste af

Svendeprøven afholdes efter 8. skoleperiode.
Om efteråret i november og om foråret i april/
maj.

uddannelsen foregår i

FRISØRUDDANNELSEN
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Skoleperioderne er markeret med rød og praktikperioderne med blå farve. Tallene angiver antal uger på skolen. Den første blå praktikperiode kan
variere, alt efter hvorledes uddannelsen påbegyndes.

