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Overordnede regler og rammer for undervisningen 
Undervisningen tager afsæt i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr. 464 af 

20/04/2020 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/464  

Undervisningen på frisøruddannelsen inddrager: 

 Skolens pædagogisk og didaktiske grundlag (her indsættes link) 

 Skolens fælles forståelse af pædagogiske principper (her indsættes link) 

Yderligere beskrivelse af det konkrete undervisningsforløb er udfoldet på skolens læringsplatform (LMS). 

 

Det faglige indhold  
På Hovedforløb 1 arbejdes helhedsorienteret. Undervisningen er struktureret som dels individuelle fag 

og dels som et tværfagligt forløb ”Klippeteknik” bestående af følgende fag fra Uddannelsesordningen. 

Fagets navn står først, herefter fag nr. i parentes (), de udvalgte mål nævnes med deres nummer: 

 Faglig engelsk (11494) - mål: 8 

 Værkstedlære/ ergonomi (11494) – mål: 1,2,3,4 

 Dameklippeteknik og frisuredesign (10167) – mål: 17 

 Herreklippeteknik og frisuredesign (10202) – mål: 22,24,7, 

Individuelle fag: 

 Bogføring og arbejdsmarkedsforhold (11394) – Mål: 5,8,12 

 Faglig teori (11819) - mål: 22 

 Strukturbehandlinger (9005) – mål: 1,2,5,6,9,10,11 

 

Frisøruddannelsen er på skolen beskrevet gennem læringstrapper, der viser, fagets fokus, læringsmål, 

evaluering, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier.  Se bilag 1 og 2 

 

Indhold:  
Arbejdet i en frisørsalon ikke kan opdeles i fag- og delelementer, derfor foregår undervisningen ud fra et 

helhedsorienteret princip, hvor teori og praksis kobles til meningsfulde helheder og undervisning 

tilrettelægges fortrinsvis tværfaglig. 

I det tværfaglige forløb ”Klippeteknik” opnår eleverne teoretisk viden og praktisk kunnen inden for pivot 

points klippeterminologi.  Eleverne klipper forskellige frisurer på et øvelseshoved, herefter klipper de min. 1 

herremodel. Til alle klipninger udarbejder eleverne en skitsetegning og et designskema.  

 

Der differentieres på omfanget af indhold, niveau og tempo målt i tid. Elever, der i forvejen klipper kunder på 

salonen, arbejder med en valgfri klipning. Læreren gennemgår en lærerstyret klippeopgave for elever, der 

aldrig har klippet kunder, eller elever som er lidt usikre i en valgfri opgave.  

 

Der arbejdes gennem hele forløbet med følgende 3 principper: FORUD - UNDER og EFTER undervisningen: 

 FORUD for dagens undervisning ser eleverne Pivot Point og/eller lærerudviklede videoinstruktioner.  

Eleverne udfylder designskema og udarbejder skitsetegning inden de kan påbegynde deres klipning. 

Designskema og skitsetegning præsenteres for en klassekammerat, inden det godkendes af læreren.   

 ”UNDER” aktiviteten er det praktiske arbejde, hvor eleverne klipper forskellige klipninger på et 

øvelseshoved, og sidst i forløbet afslutter de med min 1 model. 

 ”EFTER” aktiviteten er lærerens tjek af elevens klipning. Eleven fortæller læreren, hvad han/ hun har 

lavet, og ud fra det færdige resultat giver læreren konkret feedback/ feedforward til den enkelte elev. 

Efter aktivtetens formål skal også stimulerer elevens egen refleksion ift. lærings-/ udviklingspunkter. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/464
https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/
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Bogføring/ arbejdsmarkedsforhold (11394): 

I faget bogføring og arbejdsmarkedsforhold arbejder eleverne med bestillingssystemer, moms og 

kasserapport ift. opstart af egen salon. Eleverne arbejder desuden med aktuelle skatteregler, så de 

efterfølgende kan gennemskue egne skatteoplysninger. Undervisningen veksler mellem lærer oplæg, gruppe 

og/ eller individuelle øvelser fx opgaver, hvor eleverne udregner kostprisen på en behandling inkl. egen løn, 

og forskellige cases der støtter op om undervisnings fokus. Læreren udarbejder 2 opgaver, der dækker faget 

bredt. Besvarelsen af disse opgaverne afleveres som dokumentation for elevernes læring, og eleverne 

informeres om opgaverne ved undervisningens start. 

  

Faglig teori (11819): 

Fokus i faglig teori er farveteori. Undervisning læner sig op af undervisningsformen flipped classroom, hvor 

eleverne læser lektier og/ eller ser en lærefremstillet video hjemme. I undervisningen arbejder eleverne med 

forskellige opgaver/ cases, der understøtter lektier og video. Eleverne arbejder i grupper med fx cases/ 

dilemmaer fra en salon i forhold til løsning af simple farvebehandlinger, og en opgave med hvert sit 

farveteoretiske emne. Besvarelserne præsenteres efterfølgende for en klassekammerat i en anden gruppe. 

Eleverne afslutter faget med en skriftelig test. 

  

Struktur (9005): 

Eleverne arbejder i praksis med forskellig oprulningstekniker ift. strukturbehandling. Herudover arbejder 

eleverne i grupper med udfyldelse af diagnoseseddel i forhold til kundens ønske og hårets kvalitet. Eleverne 

bruger i starten hinanden som fiktive kunder, og udvælger et eksempel til fremlæggelse på klassen. Der 

afsluttes med 1 model, som eleverne selv finder.  

 

Evaluering/ Feedback:  

Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende gennem dialog, med post it og/eller digitale 

evalueringsværktøjer. Den enkelte elev og underviser har én individuel samtale midtvejs i forløbet og én ved 

afslutningen af et fag. Eleverne udfylder et lærerudviklet selvudviklingsskema inden samtalerne. Samtalerne 

tager udgangspunkt i de fælles refleksioner af elevens progression og faglige niveau. Evalueringernes formål 

er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige 

udvikling i faget og uddannelsen.  

Før, under og efter hver klipning i det tværfaglige forløb arbejder eleverne i par, hvor de bedømmer 

hinandens arbejde ud fra et bedømmelsesskema udarbejdet af læreren. Inden eleven går videre til næste 

niveau giver læreren feedback/ feed forward til den enkelte elev på i hvor høj grad, der er sammenhæng/ 

overensstemmelse mellem skitsetegning, designskema og klipning. 

 

Bedømmelse:  

Bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier synliggøres i alle læringstrapper og gennemgås for eleverne 

ved forløbets begyndelse.  

I det tværfaglige forløb bedømmes fagene enkeltvis, og bedømmelsen tager afsæt i elevernes niveau, 

omfang og præstation. Den afsluttende standpunktsbedømmelse er i alle fag på HF1 bestået/ ikke bestået. 
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Bilag 1: 

Oversigt over undervisningsforløb frisør 
Hovedforløb 1 

 
Faglig 

engelsk 

Fokus: Faglig engelsk 
Læringsmål: Eleven laver præsentationsvideo af sig selv på 
engelsk (max 3 min.) 
Eleverne udarbejder en ordliste med min. 30 faglige 
begreber eller frisørredskaber som oversættes til engelsk  
Evaluering: Eleverne får løbende individuel feedback på 
deres progression og deres faglige niveau. Læreren 
afholder min. 2 individuelle samtaler  
Bedømmelsesgrundlag: Eleven bedømmes på den engelsk 
faglige mundtlige kommunikation 
Bedømmelseskriterier:  

 Eleven nævner og forklarer 10 forskellige faglige 
begreber og/ eller frisørredskaber på engelsk.  

 Eleven anvender Pivot Points fagterminologi i 
forbindelse med en klipning 

Tema: Klippeteknik 
Fag: Herreklippeteknik frisure design og skæg, 
dameklippeteknik og frisuredesign, faglig 
engelsk, værkstedslære og ergonomi  
 
Varighed: 3 ugers forløb 
 
Læringsmål for hele forløbet: Eleven forstår og 
arbejder med fagterminologi og enkelte 
kombinationsklipninger samt frisuredesign 
inden for herrearbejde. 
 
Bedømmelse: I det tværfaglige forløb 
bedømmes fagene enkeltvis med afsæt i 
elevernes niveau, omfang og præstation 

 
Værksteds 

lære og 
ergonomi 

Fokus: Ergonomi og værktøjslære 
Læringsmål: Eleven sidder og står korrekt i den praktiske undervisning 
Evaluering: Eleverne udarbejder et feedbackskema ift. korrekt 
ergonomi og værktøjslærer, hvorefter de arbejder i par og giver 
hinanden feedback ift. deres ergonomi, ud fra skemaet  
Bedømmelsesgrundlag: Eleven bedømmes på den praktiske håndtering 
af ergonomi og værktøj 
Bedømmelseskriterier:  

 Eleven håndterer kunde- og klippestol korrekt. 

 Eleven placerer sig korrekt ved vaskestolen.  

 Eleven anvender saks, kam og føntørre ergonomisk korrekt. 

  
Herre 

klippeteknik 

Fokus: Introduktion til herre klippeteknik. Der arbejdes primært på herre øvelseshoved 
med klip, og føn. Afslutningsvis med klip af 1-3 modeller.   
Læringsmål: Eleven klipper herreklipning på model. Der udarbejdes skitsetegninger og 
udfyldes designskemaer korrekt ift. den enkelte klipning  
Evaluering: Før, under og efter hver klipning arbejder eleverne i par, hvor de 
bedømmer hinandens arbejde ud fra et bedømmelsesskema udarbejdet af læreren.  
Bedømmelsesgrundlag: Eleven bedømmes på det færdige resultat (praktiske, skriftlige 
og mundtlige).  
Vægtning af bedømmelsen fordeles med 50 % på den praktiske del, 30 % ift. 
designskemaer og skitsetegninger og 20 % på den mundtlige del. 
Bedømmelseskriterier:  

 Eleven udfylder selvstændigt designskemaer og laver skitsetegning til 3 valgfrie 
herreklipninger på øvelseshoved 

 Eleven viser transfer og sammenhæng mellem designskemaer og skitsetegning til 
udførsel af herreklipning på øvelseshoved og model 

 
Dame 

klippeteknik 

Fokus: Faget fagterminologi 
Læringsmål: Eleven anvender den grundlæggende klippeteori i praksis.  
Evaluering: Før, under og efter hver klipning arbejder eleverne i par, hvor de forklarer grundformerne og 
den kombination, som er anvendt i den enkelte klipning til hinanden. 
Bedømmelsesgrundlag: Eleven bedømmes på det skriftelige resultat ift. designbegreberne samt den 
mundtlig præsentation af de 4 grundformer og designbegreberne. 
Vægtning af bedømmelsen fordeles med 50% ift. designbegreber og 50% ift. den mundtlige del af 
designbegreber og de 4 grundformer. 
Bedømmelseskriterier:  

 Eleven forklarer og tegner de 4 grundformer og designbegreberne i Pivot Points klippeterminologi. 
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Bilag 2: 

Oversigt over individuelle fag på HF1 

 Teori 

Vejledende varighed: 0,4 uge  
Fokus: Farveteori  
Læringsmål: Eleven forstår den faglige teori inden for 
hårfarve. 
Evaluering: Læreren afslutter den enkelte lektion med 
fælles feedback og evaluering af dagen. Læreren afholder 
en afsluttende individuel samtaler med eleverne ift. 
testresultatet. 
Bedømmelsesgrundlag: Elevernes mundtlige præstation 
ved fremlæggelser og den skriftelige test. Der vægtes 
50/50. 
Bedømmelseskriterier: 

- Eleven tegner og/ eller forklare, hvordan 
farverstjernen er opbygget og anvendes i praksis.  

- Eleven forklarer og/ eller beskriver 
lysningsprocessen, afrens, forpigmentering og 
indfarvning af forskellige hårtyper  

- Eleven svare rigtig på 15 ud af 20 spørgsmål i 
multiple choice test. 

Fag: 

 Teori 

 Strukturbehandling 

 Bogføring og arbejdsmarkedsforhold 
 
Samlet varighed: 2 uger 
Bedømmelse:  
Fagene bedømmes med afsæt i elevernes 
faglige niveau, omfang og præstation. 
Den afsluttende standpunktsbedømmelse 
er i alle fag på HF1 bestået/ ikke bestået 

  
Bogføring og 

arbejdsmarkeds 
forhold 

Vejledende varighed: 0,4 uge 
Fokus: Bestillingssystemer, moms og skat 
Læringsmål: Eleven anvender sit kendskab til bestilling af kundetider, 
skatteregler og momsloven 
Evaluering: Læreren afslutter den enkelte lektion med fælles feedback og 
evaluering af dagen. Eleverne får skriftelig feedback/ feedforward på deres 
dokumentationsopgaver. 
Bedømmelsesgrundlag: Elevernes mundtlige præstation ved 
fremlæggelser og det skiftelige arbejde (dokumentationsopgaver). Der 
vægtes 50/50. 
Bedømmelseskriterier:  

- Eleven skriver min. 5 forskellige kundebehandlinger ind i en 
bestillingsbog (elektronisk og manuelt). 

- Eleven udformer 5 spørgsmål samt svarer på 5 spørgsmål om 
momsloven til og fra en klassekammerat.  

- Eleven finder sin skatteopgørelse og forklarer, hvordan en 
skatteopgørelse er bygget op 

 
Struktur-

behandling 

Vejledende varighed: 1,2 uge 
Fokus: Oprulningsteknikker, kunde- og produkt kendskab 
Læringsmål: Eleven afslutter med en kunde, hvor eleven efter dialog med kunden kan udfylde 
diagnoseseddel, vælge og udføre en korrekt oprulningsteknik i forhold til kundens ønske samt 
anvende den korrekte kemiske proces. 
Evaluering: Efter en oprulning på øvelseshoveder eller modeller arbejder eleverne i par, hvor 
de bedømmer hinandens arbejde ud fra et bedømmelsesskema udarbejdet af læreren. 
Læreren giver efterfølgende individuel feedback/ feedforward på det praktiske arbejde.  
Bedømmelsesgrundlag: Den afsluttende model, herunder diagnoseseddel og praktisk udførsel 
Bedømmelseskriterier:  

- Eleven udfører standard og c-oprul på øvelseshoved på min 45 min  
- Eleven udfører standard og c-rul på øvelseshoved med fokus på korrekte inddelinger, 

rene spidser og ingen træk til midterbane 
- Eleven gennemfører en dialog med kunden ift. strukturbehandling 
- Eleven vælger korrekt væske ift. kundens ønske og hårets kvalitet 
- Eleven anvender en brugsanvisning 
- Eleven udfylder og anvender en diagnoseseddel i forbindelse med en model 

 


