Validering i frisöryrket

Frisörföretagarna har uppdraget av regeringen genom Yh-myndigheten att anordna validering i frisöryrket. Validering
kan vara att bedöma yrkeskunskaper för personer med utbildning eller yrkeserfarenhet från andra länder eller annan
ickeformell kunskap. För att bli behörig frisör i Sverige krävs ett godkänt yrkesprov (gesällprov) som resulterar i
yrkesbeviset (gesällbrev).
I Sverige finns tre utbildningsvägar genom 4 nivåer till gesällprovet. I några andra länder kan respektive lands yrkesbevis
räknas som godkänt i Sverige. Se utbildningsvägar samt vilka länders utbildningsbevis som godkänns på www.frisor.se

Steg 1 Kartläggning

Vilken dokumentation finns från tidigare utbildning/yrkeserfarenhet i form av betyg, intyg, arbetsgivarintyg mm.
Dokumentationen ska räknas i timmar och vara översatt till svenska. Kartläggningen sker hos Af (arbetsförmedlingen).

Steg 2 Kompetensbedömning

Bedömning av personens praktiska samt teoretiska kunskaper i frisöryrket, bedömningen utförs av Frisörföretagarnas
lokala utbildningsnämnder som finns med geografisk spridning över hela landet.
Samutbildad frisör: Permanent rullning på docka, Damklippning och färgning, festfrisyr, herrklippning, 		
			skäggklippning samt teoritest.
Herrfrisör: 		
Permanentrullning på docka, herrklippning, färgning, skäggklippning samt teoritest.
Damfrisör: 		
Permanentrullning på docka, damklippning, färgning, festfrisyr samt teoritest.

Utbildningsnämnden bedömer om personen innehar grundkunskaper i frisöryrket. Saknas grundkunskaper rekommenderas en grundutbildning nivå 1. Finns grundkunskaper kan färdigutbildning nivå 2, 3 el 4 rekommenderas. Finns dokumentation på sammanlagt 5000 tim utbildning/ yrkeserfarenhet samt goda grundkunskaper från kompetensbedömningen kan personen gå direkt till steg 4, gesällprov. Kompetensbedömningen dokumenteras och delges Af.
Pris: 3 500 kr (priset inkluderar inte eventuell kostnad för tolk).

Steg 3 Färdigutbildning

Vid rekommendation av färdigutbildning finns 3 nivåer, färdigutbildningen kan ske som anställd på frisörföretag eller
genom (eftergymnasial färdigutbildning via yrkeshögskola). Utbildningsnämnden rekommenderar färdigutbildning eller
grundutbildning

Steg 4 Yrkesprov/yrkesbevis

Efter färdigutbildning eller vid dokumenterad tid, utbildning/yrkeserfarenhet om 5000 tim kan branschens yrkesprov
gesällprovet avläggas. Vid godkänt gesällprov kan yrkesbevis i form av gesällbrev erhållas från Sveriges Hantverksråd.
Pris: Gesällprov 3000 kr (Gesällbrev 500 kr).

Frisörföretagarna – Vi arbetar för dig

