DELPROV

Gäller från 1 januari 2022

Tips & råd för elever vid delprov
Alla elever från gymnasieskolan Hantverk frisör, privat godkänd utbildning eller trainees ska i slutet
av nivå 1 erbjudas plats att avlägga delprov. Det är ditt eget ansvar att anmäla dig till prov via
www.frisorforetagarna.se samt att få din utbildningsbok/färdigutbildningsdokument ifyllt vid godkänt
prov. Delprov ska vara genomfört och godkänt innan färdigutbildning i nivå 2 kan påbörjas.
Anmälan till provet är bindande och avbokning kan göras senast 1 månad före provdagen.
Kontakta utbildning@frisor.se
Vid senare avbokning återbetalas provavgiften endast vid uppvisande av läkarintyg.

Delprovet kostar 2000 kr

Tips och råd
Moment 1
Alla permanentspolar måste vara på bas. Man får använda pinnar.
Moment 2
Instuderingsmaterialet till provet finns på Frisörföretagarnas hemsida. Teoriprovet består av 50 frågor.
Du svarar genom att sätta ett kryss framför rätt svarsalternativ. Flera svarsalternativ kan vara rätt. Varje
fråga ger 1 poäng. För att få rätt på frågan ska du ha kryssat i samtliga alternativ som är rätt. För att få
godkänt/C ska du ha rätt på 75 % av frågorna. Det vill säga 38 poäng/rätt av 50 frågor. Du kan bara få
godkänt eller icke godkänt.
Moment 4
Man får ha olika färger ovan och under kronområdet i respektive sektion.
Moment 5
Det finns ingen regel för hur mycket av skägg/mustasch som ska trimmas/klippas dock ska hela skägget
klippas.
Moment 6
Det är ok att klippa en frisyr med jämn övergång som ger ett överhäng när det kammas i motsatt riktning men
det gäller endast luggpartiet (från apex och i en ”hästskoformad” indelning framåt).
Det ska vara en finish i nacken men med rena markeringar på sidorna, runt öronen och ner till nackens finish.
Det går alltså inte att göra en fade.
Moment 7
En våg är 2 c-rörelser så man kan alltså inte göra dem 1+4. En vågsektion ska vara tillräckligt bred så att man
tydligt ska kunna se den och den ska vara i harmoni med frisyren. Vågorna behöver inte vara i riktning bakåt.
Allmänt
Kommer man inte i tid på provdagen så kan man, i mån av tid och möjlighet, få en ny starttid, annars kortare
tid på momentet eller omprov.
Blir en modell sjuk så blir momentet icke bedömbart och det blir omprov.
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DELPROV

Betyg A-F
För godkänt delprov (betyg C) krävs att du klarar minst 4 av 6 bedömningskriterier per moment
enligt följande:
1.
Permanentrullning på docka
Spolen på basen + Gummibandets placering + Passén fördelad på spolen + Passén anpassad till spolens storlek + Topparna + Fasthet i rullning + -

4.
Färgning
Jämnhet + Minst 2 steg ljusare/mörkare + Kladd hårbotten/hud + Arbetsteknik + Helhetsintryck + Önskat resultat + -

2.
Teoriprov 75 % rätt (minst 38p/50p)

5.
Skäggklippning
Yttre designlinje + Form/balans + Jämnhet i klippteknik + Mustasch/läpp/mungipa + Arbetsteknik/helhetsintryck + Önskat resultat + -

3a.
Damklippning
Jämnhet i klippteknik + 2 klippsätt/minst 50 % är 5 cm + Yttre designlinje + Arbetsteknik + Helhetsintryck + Önskat resultat + 3b.
Formblåsning
Hållbarhet + Format hela längden + Jämnhet i textur + Arbetsteknik + Helhetsintryck + Önskat resultat + -

6.
Herrklippning
Nacke/finish + Yttre designlinje + Jämnhet i klippteknik + Arbetsteknik + Helhetsintryck + Önskat resultat + 7.
Vågföning
Minst 5 c + Hållbarhet + Arbetsteknik/helhetsintryck + Format hela längden + Harmoni med frisyren + Önskat resultat + -
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