Kriterier för godkännande av privata frisörskolor
1 § Inledande bestämmelser
Kriterierna för privata frisörskolor är till för att sätta upp riktlinjer för frisörutbildningen i Sverige.
Syftet med kriterierna är att skapa en utbildning som leder till behörighet, vilket gagnar såväl elev
som företagare.
Behörig frisör är den som har Gesällbrev, vilket man tidigast kan få efter att dels ha genomfört nivå 4
i enlighet med avtalet mellan Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund avseende
frisörbranschen, dels efter avklarat gesällprov. Nivå 4 innebär att elev genomfört någon av följande
tre utbildningsvägar för att bli behörig frisör:
1. Frisörutbildning vid kommunal eller privat gymnasieskola (nivå 1), samt företagsförlagd färdigutbildning (nivå 2-4).
2. Företagsförlagd traineeutbildning (nivå 1-4).
3. Övrig utbildning godkänd av Frisörbranschens Yrkesnämnd (nivå 1), samt företagsförlagd färdigutbildning (nivå 2-4).
Frisörbranschens Yrkesnämnd, FYN, som är ett partsammansatt organ bestående av representanter
från Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, vill starkt framhålla vikten av att frisöryrkets utövare skall ha dokumenterad kompetens i form av Gesällbrev.
Nedanstående regler skall vara uppfyllda för att skolor skall kunna godkännas av FYN. De lokala parternas åsikt kan inhämtas av FYN och vägas in i bedömningen av ansökan, om skäl för detta skulle
föreligga.

2 § Avtal vid antagning
Mellan skola och elev skall upprättas ett avtal som klargör skolans ansvar om att följa eleven under
hela utbildningen fram till Gesällprov, dvs till slutet av nivå 4.
Avtalet mellan skola och elev ska även innehålla en bestämmelse för vad som sker med utbildningsavgiften om eleven skulle tvingas avbryta utbildningen på grund av sjukdom.

3 § Studieplan
Kursens innehåll skall beskrivas i vad avser antal timmar och kursernas innehåll inklusive eventuell
praktik på frisörföretag utanför skolan (lönekrav enligt kollektivavtal för frisörbranschen). Högst 160
timmar av utbildningstiden på skolan får utgöras av APL. Förutsättningarna för att APL ska godkännas
är att kollektivavtal finns på arbetsplatsen, samt att det finns en handledare för eleven.
Bilagan till dessa kriterier anger vilka ämnen som ska avhandlas under utbildningen vid skolan, samt
lägsta antal timmar för respektive ämne. Av bilagan följer även att minimitiden för att utbildningen
ska kunna godkännas av FYN är 1.500 timmar.
Innan elev antas till utbildning vid skola, ska en utbildningsplan upprättas. Utbildningsplanen ska
beskriva elevens väg fram till Gesällprovet, vilket innebär att antingen elev eller skola ska kunna visa
att det finns en möjlig färdigutbildningsplats för eleven då utbildningen på skolan är klar.1
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Med ”möjlig färdigutbildningsplats” avses att det ska finnas en växelverkan mellan det antal utbildningsplatser som skolan erbjuder och möjligheterna för eleverna att få en färdigutbildning på salong när utbildningen på
skolan är avslutad.
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Skolan skall föra loggbok över elevernas när- och frånvaro, samt vilka moment som är genomförda.
Eleverna ska dessutom få tillgång till den av FYN framtagna utbildningsboken, så att antal genomföra
timmar kan noteras och följas fram till Gesällprovet.

3a § Verktyg & material
I avtalet mellan skola och elev ska det framgå om handverktyg som sax, kam, borste och fön, samt
om kurslitteratur ingår i utbildningskostnaden. Om det inte ingår, ska skolan tillhandahålla elev detta
under utbildningen.
I utbildningskostnaden ska minst en herr- och två damdockor ingå. Dessa ska vara elevens egendom.

4 § Utbildade lärare
Skolan skall ha utbildade lärare senast från och med den 1 februari 2010. En utbildad lärare har tillgodogjort sig minst 60 högskolepoäng (motsvarande ett års heltidsstudier) i lärarpedagogik och har
dessutom klarat godkänt Mästarprov för frisörbranschen.2 Det sistnämnda innebär att man har minst
sex års yrkeserfarenhet efter Gesällprovet.

5 § Elevantal
Maximalt 16 elever per utbildad lärare kan medges.

6 § Utbildningsnivåer och ansvarsfördelning
För det fall att skolan har längre utbildningstid än vad som anges i 3 § och i bilagan till dessa kriterier,
kan överstigande timmar komma att tillgodoräknas i nivå 2.3
Elev och skola ett gemensamt ansvar enligt 2-3 §§ för att elev får fortsatt företagsförlagd färdigutbildning på ett av parterna godkänt frisörföretag.
Härvid skall skolan ge adekvat handledarutbildning till berörda företag. Handledare skall vara behörig
frisör, vilket innebär att man har Gesällbrev eller motsvarande kompetens.

7 § Försäkring
Skolan skall ha ansvars- och olycksfallsförsäkring för de antagna eleverna.

8 § Hälsoinformation
Skolan skall utbilda eleverna i hälso- och miljöfrågor. Skolan skall informera eleverna om de hälsorisker som kan finnas för frisörer.

9 § Krav på lokaler
Utbildningsverksamheten får inte bedrivas i samma lokaler som ordinarie salongsverksamhet, utan
ska vara tydligt avskiljd från annan verksamhet. Innebörden av detta är att det för utomstående klart
ska framgå att det bedrivs frisörutbildning i lokalen.
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Lärare får tillgodoräkna sig 15 högskolepoäng om man har genomfört en utbildning som ”Mindful teaching”
eller liknande utbildning godkänd av FYN.
3
Det är i slutändan FYN som avgör hur många timmar som får tillgodoräknas. FYN kommer därför efter ansökan från skola med längre utbildningstid än 1.500 timmar att begära in specifika läroplaner för att bedöma hur
många timmar utöver 1.500 timmar som får tillgodoräknas.
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Utöver elevsalong, ska det på skolan även finnas tillgång till teorilokal och elevutrymmen.
Skolan har även en skyldighet att följa gängse regler som utfärdats av Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen.

10 § Uppföljning
Skolans lärare skall följa upp elev och dess handledare minst en gång per år under färdigutbildningstiden. Sådan uppföljning skall dokumenteras och kunna uppvisas vid kontroll enligt 12 § från branschens parter.

11 § Information om branschen
Eleverna skall få information om branschen och om Gesällprov på skolans bekostnad. Denna information upphandlas av den lokala utbildningsnämnden.

12 § Kontrollbesök
Branschens parter, Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, utgör kontrollinstans.
Kontrollbesök kan komma att ske oanmält.
Vid kontrollbesöken ska skolan kunna tillhandahålla listor på nuvarande elever, samt de elever som
lämnat skolan under de senaste två åren. Denna skyldighet föreligger även vid begäran i övrigt från
branschens parter.

13 § Avgifter
Ansökningsavgift för att bli godkänd skola skall betalas med 10.000 kronor.
Den årliga kontrollavgiften för att vara godkänd skola är 350 kronor per antagen elev.
Skolan skall inneha F-skattsedel och vara registrerad för momsredovisning.
-----

Ikraftträdande & övergångsregel
De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2010. Dock gäller en övergångsregel för de skolor som är godkända per den 25 januari 2010, med innebörden att dessa skolor har till den 1 juli 2011 på sig att, vid
behov, anpassa sin utbildning till de nya kriterierna.
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