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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.



Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for damefrisørfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. 
Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.


Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 16. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Fagets opprinnelse ligger i barbererfaget. Selv om Norge lå i utkanten av de store europeiske strømningene, så var vi ikke helt usiviliserte. Fra Bjarkøyretten på 1100-tallet kjenner en til profesjonell barbering, og de tyske hanseatene som slo seg ned i Bergen på 1300-tallet, hadde barberere med seg. Så tidlig som i 1597 dannet barbermestrene i Bergen sitt eget laug for å beskytte faget sitt og lauget ble ikke oppløst før Håndverksloven av 1866 satte en stopper for slik virksomhet.

Barberernes rolle i gamle daget omfattet ikke bare det å behandle hår og skjegg. Han fungerte også som lege og hadde helt fram til ca.1750 yrkesbetegnelsen "bartskjær". Folk med lege-utdanning fantes ikke her i landet før på 1600-tallet.
Barbereren stelte sår, spjelket brudd og foretok amputasjoner. Han deltok i krig som en slags militærlege. Han var dessuten autorisert til å lage forskjellige slags salver til utvortes bruk.

På 1800-tallet overtok legene kirurgien og barbererens arbeidsområde ble nå begrenset til sår-behandling, årelating, klystersetting og liktornbehandling i tillegg til selve frisørfaget. Først mot slutten av 1800-tallet forsvant siste rest av legevitenskapen fra barbersalongen.

Da laugsvesenet ble avskaffet ble også kravene til obligatorisk læretid opphevet. Landets frisører arbeidet for å få faget godkjent som håndverk på nytt.
Norges Barber- og Frisørmesterforbund ble stiftet i 1907. Ved Kongelig Resolusjon av 1914 fikk faget igjen sin gamle beskyttelse og en måtte avlegge svenneprøve og ha to års praksis for å kunne løse borgerbrev som mester.

Damefrisørfaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1955.

I 1989 ble et kombinert dame- og herrefrisørfag lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet. Dette faget fortsetter ikke i Reform 94.

Damefrisørfaget er et kreativt og utfordrende yrke, der krav til omstilling og fornying er sentrale momenter. Kunnskaper om at kunder har ulike behov, og derfor må behandles individuelt er viktig i frisørfaget. Kritisk sans og evne til god kommunikasjon - både faglig og sosialt, er derfor vesentlige elementer en frisør må kunne beherske.

Frisørfaget er et serviceyrke som krever at frisøren er forekommende og omgjengelig til enhver tid. Det er viktig å ha god fysisk og psykisk styrke. Frisører må ha en åpen og utadvendt holdning for å kunne trives og fungere godt i faget. Personer med allergiproblemer eller rygg-plager bør søke andre yrker.





1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i damefrisørfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I frisørfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for damefrisør-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 

1.4	Kompetanse

Svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i damefrisørfaget.
Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev. 
Yrkesbetegnelse:	damefrisør.
Fagbetegnelse: 	damefrisørfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennefaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæring i bedrift for damefrisørfaget

Lærlingene skal

	kunne beherske ulike arbeider i klipp, frisyredesign, hår- og hodebunnspleie, strukturomforming og farging

	ha kunnskaper om og kunne bruke produkter som benyttes i moderne hårpleie, og kunne utnytte produktene på en økonomisk tilfredsstillende måte

	forstå og kunne forklare de kjemiske prosessene som skjer i håret ved de ulike behandlinger

	kunne benytte hensiktsmessige og ergonomisk riktige arbeidsstillinger

	ha kunnskaper om salongdrift administrativt og økonomisk

	kunne ta ansvar for miljømessige faktorer, benytte verneutstyr og behandle avfall på en forskriftsmessig måte

	kunne identifisere de alvorligste arbeidsmiljøproblemene innen faget, og vite hvordan de skal forholde seg til dem

	kunne vise orden under utførelsen av arbeidet

	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpmiddel i faget

	vise evne og vilje til samarbeid med andre også på tvers av faggrenser

	holde seg orientert om faget på internasjonalt nivå og kunne bruke og formidle kunnskapen videre

	kunne yte god service overfor kunder

	ha forståelse for menneskelig likeverd og toleranse ut fra etiske grunnverdier

	kunne kommunisere og begrunne faglige synspunkter og ta ansvar for egen læring

	kunne arbeide selvstendig og ha evne til å innhente og benytte informasjon fra ulike kilder

	vise evne og vilje til kreativitet ved utførelsen av arbeidet

	ha evne til å planlegge, iverksette, gjennomføre og evaluere eget arbeid

	kjenne fagets tradisjoner og egenart

	ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for livslang læring



2.2	Bransjekunnskap


Mål 1
Lærlingene skal følge opp de krav som stilles til en salongs utseende, orden og 
miljømessige forhold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne arbeide i samsvar med de krav som stilles til salongens utseende, og til orden og hygiene på arbeidsplassen

1b	kunne behandle verktøy og utstyr med ulike desinfeksjonsmetoder

1c	ha forståelse for og kunne bidra til et godt indre og ytre miljø


Mål 2
Lærlingene skal kunne ivareta personlig helse og følge verneregler for å forebygge belastnings- og miljømessige skader

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne ivareta personlig hygiene og egen helse, herunder kunne bruke riktige arbeidsstillinger

2b	kunne bruke riktig arbeidstøy og hensiktsmessige sko og kunne benytte avlastningsutstyr og følge salongens internkontrollrutiner

2c	kunne bruke riktig verne- og sikkerhetsutstyr når arbeidsprosessene tilsier det

2d	kjenne målsetting med og rutinene for salongens internkontrollsystem

2e	ha kunnskaper om og kunne følge verne- og sikkerhetsregler som gjelder for arbeid i salong


Mål 3
Lærlingene skal kunne følge prinsippene som gjelder for god kundebehandling og mellommenneskelig kommunikasjon ved sitt arbeid i salongen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne kommunisere med kunden slik at kundens ønsker blir forstått, og ut fra dette utføre behandlingen

3b	vise omsorg og respekt for ulike mennesker og ha forståelse for verdien av medmenneskelighet og solidaritet

3c	utføre tidsmessig arbeid og være faglig dyktig

3d	kunne gi råd og veiledning om ulike typer behandlinger som kan utføres i salong

3e	ha kunnskaper om hvordan ulike produkter virker på håret og kunne anbefale og informere kunden om dette

3f	kunne bedømme om kunden trenger tilleggsbehandlinger, for at et godt resultat skal kunne oppnås

3g	kunne formulere, begrunne og fremføre sine synspunkter i en faglig debatt

3h	kunne gi kunden god informasjon om produktene som brukes mellom salongbesøkene og kunne anbefale behandlinger i tillegg til bestilt behandling

3i	kunne markedsføre salongen med varer og tjenester og ha kunnskaper om reklame

3j	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal behandles


Mål 4
Lærlingene skal ha gode arbeidsrutiner og gode sosiale ferdigheter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	ha evne og vilje til å fungere og samarbeide med alle i frisørsalongen

4b	kunne utnytte arbeidstiden effektivt og kunne evaluere eget og andres arbeid

4c	kunne utnytte produkter hensiktsmessig og økonomisk

4d	ha positive holdninger til arbeidsstedets eiendeler og rutiner


Mål 5
Lærlingene skal kjenne aktuelle frisørleverandører og deres produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	ha gode kunnskaper om produktene salongen bruker og kunne bruke dem riktig

5b	ha kunnskaper om ulike produkters innholdsstoffer, eventuell helsefare og nødvendige vernetiltak

5c	ha kunnskaper om hvilke leverandører som har de ulike frisørprodukter

5d	ha kunnskaper om fordeler og ulemper ved å handle hos én eller flere leverandører

5e	ha kunnskaper om leverandører av miljøvennlige produkter


Mål 6
Lærlingene skal kunne utføre resepesjonstjeneste

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kunne ta imot bestillinger og kunder på en høflig og imøtekommende måte

6b	kunne føre bestillingsbok både manuelt og ved hjelp av informasjonsteknologi, og kunne påse at bestillingene gir en rasjonell og effektiv arbeidsdag

6c	kunne føre kartotekkort manuelt og ved hjelp av informasjonsteknologi


Mål 7
Lærlingene skal vite hvordan en salong organiseres administrativt og økonomisk og ha kunnskaper om bransjens organisasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kjenne til de viktigste momentene i arbeidsmiljøloven og ferieloven

7b	ha gode kunnskaper om bransjens arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, deres organisasjonsmønstre og virkeområder, og hvilken tilknytning organisasjonene har til andre organisasjoner

7c	vite at salongens inntekter er avhengig av et godt samarbeid og at inntjening er betingelsen for at en salong skal kunne drives økonomisk forsvarlig

7d	kunne kalkulere en vare og en behandling

7e	markedsføre salongen på en positiv måte

7f	kunne bruke ulike avlønningssystemer og kjenne til de sosiale kostnader og forsikringer som er pålagt

7g	kunne sette opp regnskap og driftsbudsjett og forstå at utgifter og inntekter må stå i forhold til hverandre

7h	benytte informasjonsteknologi ved ulike administrative oppgaver til daglig drift av salongen
7i	ha kunnskaper om tverrfaglige samarbeidsformer mellom bedrifter i nærmiljøet

7j	ha kunnskaper om ulike bedriftstyper og driftsformer innen frisørbransjen

7k	ha kjennskap til ulike etablerings-, investerings- og finansieringsordninger



2.3	Klipp


Mål 1
Lærlingene skal kunne klippe ulike frisyrer ved å kombinere de 4 grunnformene, og kunne analysere det ferdige resultat

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke arbeidstegning som viser framgangsmåten ved planlegging, gjennomføring og evaluering av klipp

1b	beherske fagterminologi i teoretisk og praktisk arbeid

1c	kunne velge riktig teknikk og verktøy ut fra de frisyrer som skal klippes

1d	beherske de fire grunnformene, og ved hjelp av disse kunne skape former som er tilpasset kunden

1e	kunne tilpasse klippen ut fra kundens ønske, personlighet og anatomiske forutsetninger

1f	kunne beherske utførelsen av de ulike klippelinjene og forstå hvordan rette og buede linjer virker inn på det ferdige resultat

1g	kunne analysere og forklare det ferdige resultat ut fra arbeidstegningen

1h	kunne holde seg ajour med moteretningenes skiftninger på det internasjonale marked


Mål 2
Lærlingene skal beherske ulike former for effilering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ved hjelp av saks, effileringssaks og kniv kunne utføre ulike effileringsformer som rot-, mengde- og spisseffilering


2b	kunne tilpasse ulike effileringsformer til de forskjellige frisyrer, hårtyper og klippe-teknikker



2.4	Frisyreforming m/make-up


Mål 1
Lærlingene skal kunne velge og bruke verktøy som er hensiktsmessig ut fra arbeidet som skal utføres

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha gode kunnskaper om de ulike typer verktøy og hjelpemidler som benyttes i frisørfaget og kunne velge og variere dette med tanke på det ferdige resultat

1b	ha riktig verktøyføring i forhold til den frisyre som skal formes

1c	ha kunnskaper om faremomenter ved og vedlikehold av elektriske apparater som benyttes i frisørfaget


Mål 2
Lærlingene skal forstå og kunne bruke fagterminologi, arbeidstegninger og skisser som redskaper i frisyreforming

Hovedmomenter
Lærelingene skal

2a	kunne benytte fagterminologiens uttrykk som fragmentenes indre og ytre sirkel, avlanger, trapes, kvadrat, rektangel, diamant og drake

2b	kunne bruke arbeidstegning ved innforming og opprulling av frisyrer og fønfrisyrer

2c	forstå hvordan arbeidstegningen fungerer i forhold til praktisk arbeid

2d	aktivt benytte de ulike fragmenter i frisyreforming og kunne variere og kombinere disse med tanke på frisyrens helhet og kunne utføre innforming av vått hår etter arbeidstegning

2e	kunne forstå og benytte kontraster som rette og buede linjer, dybde og volum, og med og mot klokka

2f	kunne bruke skisser i kommunikasjon med kunden ved planlegging av frisyredesign



Mål 3
Lærlingene skal kunne forme tidsmessige hverdags- og selskapsfrisyrer på kort og langt hår ved hjelp av hensiktsmessig verktøy og hjelpemidler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om proporsjoner og hvordan formene virker i forhold til hverandre

3b	ut fra analyse av kundens forutsetninger, ønske og behov kunne forme og tilpasse enkle og avanserte frisyrer ved hjelp av børster, kam, føner og tang, og kunne lage arbeidstegning for slikt arbeid

3c	kunne utføre bølgeteknikker som vannondulasjon og bølgeføn


Mål 4
Lærlingene skal kunne forme tidsmessige hverdags- og selskapsfrisyrer på kort og langt hår ved hjelp av curler og clipsteknikk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne forme bølger ved hjelp av avlanger med og mot klokka og kunne foreta utfrisering

4b	ut fra analyse av kundens forutsetninger, ønsker og behov kunne velge og tilpasse en frisyre og ta hensyn til ulike former og proporsjoner og hvordan disse virker i forhold til hverandre


Mål 5
Lærlingene skal kunne foreta utfrisering i forhold til de fragmenter som er benyttet ved innformingen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne bruke fantasien ved planlegging og utforming av individuelle frisyrer og forstå hvorfor det er viktig å utvikle sin kreativitet

5b	kunne utføre toupering og frisering ved hjelp av riktig verktøy og teknikker








Mål 6
Lærlingene skal beherske ulike flettings-, tvinnings- og oppsettingsteknikker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	beherske inndelings- og festeteknikker ved oppsetting av langt hår

6b	ha kunnskaper om proporsjoner og hvordan disse virker i forhold til hverandre

6c	kunne sette opp langt hår ved hjelp av flettinger og tvinninger til enkle og avanserte frisyrer

6d	beherske oppsetting ved hjelp av forutgående innforming og opprulling

6e	kunne benytte ulike teknikker i samme frisyre og kunne bruke hårdeler og annen pynt

6f	kunne sette opp frisyrer som er tilpasset ulike anledninger


Mål 7
Lærlingene skal kunne utføre enkle og avanserte brudefrisyrer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kunne sy slør og lage pynt tilpasset kundens ønske

7b	kunne velge og tilpasse slør og ulike typer pynt i forhold til ønske, antrekk og frisyre

7c	beherske festeteknikk for slør og ulike typer pynt


Mål 8
Lærlingene skal kunne utføre selskaps- og brudemake-up

Hovedmomenter
Lærlingene skal

8a	kunne foreta en analyse av kundens ansiktsform og legge make-up tilpasset kunden

8b	kunne foreta fargevalg ut fra kundens hud-, hår- og øyenfarge

8c	kunne bruke make-up for å fremheve det positive og skjule det negative

8d	ha kunnskaper om korrigering ved hjelp av mørke og lyse farger ved legging av make-up

8f	kunne legge make-up tilpasset ønske, frisyre, antrekk og ulike anledninger

2.5	Hår og hodebunnspleie


Mål 1
Lærlingene skal kunne stille diagnose på og eventuelt behandle de vanligste hår- og hode-bunnsproblemer som kan behandles av frisør. De skal vite om mulige årsaker til slike plager og kunne gi kunden råd og veiledning og stille framtidsprognose

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	ha kunnskaper om hårets oppbygning, og hvordan det påvirkes av kjemiske behandlinger

1b	ut fra stilt diagnose kunne velge hårpleieprodukter og utføre behandling som er tilpasset hår og hodebunn, og kunne vurdere om hodebunnsmassasje er å anbefale

1c	ha kunnskaper om kjemiske og mekaniske skader på håret og hva som er årsaken til disse

1d	kunne behandle og gi råd og veiledning om hjemmebehandling av strukturskadet hår

1e	ha kunnskaper om og kunne behandle de mest vanlige hodebunndsproblemer som flass, fett, svett og tørr hodebunn og vite hva som kan være årsaken til slike problemer

1f	ha kunnskaper om seborré, psoriasis, allergisk hud og eksemer, og om hva som er årsaken til slike hudproblemer og kunne gi råd og behandling

1g	kunne gi råd og veiledning for å behandle ulike mikroorganismer som kan forekomme i hår og hodebunn


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til de vanligste former for håravfall og kjenne mulige årsaker til og behandlingsmuligheter for dette og kunne gi framtidsprognose

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne til de mest vanlige former for håravfall forårsaket av næringsmangel, sykdom, medikamentbruk og røntgenbehandling

2b	kjenne til mannlig og kvinnelig håravfall forårsaket av arv

2c	kjenne til håravfall i forbindelse med graviditet og fødsel

2d	ha kunnskaper om ulike former for Alopeci Areata




Mål 3
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om vannets, sjampoens og hårpleieproduktenes egenskaper

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kunnskaper om vannkvalitetens betydning ved kjemiske behandlinger

3b	ha kunnskaper om de kjemiske stoffene som er i hårpleieprodukter som f.eks. hydro-karboner, alkoholer, organiske syrer, fett, emulsjoner og tensider



2.6	Strukturomforming


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke aktuelle vikleteknikker på langt og kort hår

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke arbeidstegning som et hjelpemiddel

1b	kunne vurdere og velge viklestørrelse ut fra ønsket resultat, hårstruktur, hårkvalitet og 
	-lengde

1c	kunne bruke grunnleggende og avanserte vikleteknikker ut fra ønsket resultat

1d	forstå sammenhengen mellom produkt- og metodevalg og ferdig resultat


Mål 2
Lærlingene skal ha kunnskaper om og forstå de kjemiske reaksjonene som skjer i håret ved en strukturomforming

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om og kunne ta hensyn til reduksjons- og oksidasjonsprosessen som foregår i håret ved en strukturomforming

2b	ha kunnskaper om kjemikalienes reaksjoner i forhold til produktets innhold og pH-verdi

2c	ha kunnskaper om ulike typer avfallssortering og kunne utføre dette


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke riktig verktøy og tilpasse metode og produkt ved gjennomføring av en strukturomforming

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne vurdere verktøy, metoder og produkter og tilpasse disse til kundens ønske og hårets beskaffenhet

3b	ha kunnskaper om og kunne følge arbeidsrutiner for strukturomforming, og være oppmerksom på risikomomenter ved en strukturomformingsprosess

3c	kunne velge og bruke riktig for- og etterbehandling for å beskytte og bevare hårets struktur



2.7	Fargebehandling


Mål 1
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om den kjemiske prosessen som skjer i håret ved en fargebehandling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne gjøre rede for fargestoffets kjemiske oppbygning, og den kjemiske prosessen som skjer i håret under fargebehandlinger

1b	kunne gjøre rede for virkemåten til oksidasjonsmidler og oksidasjonsfargestoffer

1c	ha kunnskaper om kjemikalienes reaksjoner i forhold til produktets innhold og pH-verdi


Mål 2
Lærlingene skal gjennom sine handlinger og valg forhindre at det oppstår skader på helse og miljø

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kunnskaper om de ulike stoffers skadevirkninger og kunne velge miljøvennlige produkter

2b	kunne utføre allergitest i forbindelse med førstegangsfarging

2c	kunne bruke verneutstyr og ta forholdsregler etter hvilke fargemetoder som skal benyttes

2d	ha kunnskaper om ulike typer avfallssortering og kunne utføre dette


Mål 3
Lærlingene skal kunne bruke riktig verktøy og tilpasse metode og produkt ved gjennomføring av en fargebehandling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne stille riktig diagnose og tilpasse produkt, metode og verktøy til kundens ønske og hårets tilstand

3b	ha kunnskaper om og kunne følge arbeidsrutiner for fargebehandling, og være oppmerksom på og ta hensyn til risikomomenter ved farging

3c	kunne forstå hvorfor det er viktig å kunne velge og bruke riktig for- og etterbehandling for å beskytte og bevare hårets struktur


Mål 4
Lærlingene skal ha gode kunnskaper om og ferdigheter i fargevalg, påføring og virketid ved de ulike behandlinger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne gjøre rede for og kunne benytte fargeskjema ved alle typer fargeendringer

4b	kunne stille diagnose, velge og kombinere farger ut fra kundens naturlige farger, ønsker og personlighet

4c	kunne bruke kalde og varme farger og vite deres betydning for det ferdige resultat

4d	kjenne til lysets betydning ved valg av farge

4e	ha kunnskaper om ulike fargebehandlinger og være bevisst hvilke fargeendringer glans-vask, minicolorasjon, førstegangsfarge, ettervekstbehandling og fargekorrigering gir

4f	ha kunnskaper om og kunne gjennomføre beising og forpigmentering og farging av glasshår

4g	ha kunnskaper om og kunne gjennomføre lysfarging, blondering og avfarging

4h	vite hvordan farger virker inn på frisyreformen med hensyn til forstørring og forminsking, og fremheving av en frisyreforms særpreg
2.8	Tegning


Mål 1
Lærlingene skal kunne lage og bruke skisser og arbeidstegninger som hjelpemiddel både i planlegging og gjennomføring av arbeider, og i evaluering av det ferdige resultat

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lage arbeidstegning som viser hvordan en klipp er tenkt utført
	(Tegningen skal brukes til planlegging, gjennomføring og evaluering av klipp)

1b	kunne lage arbeidstegning som skal brukes ved planlegging, gjennomføring og evaluering av opprullingsfrisyrer

1c	kunne lage arbeidstegninger som viser vikleteknikker ved strukturomforming

1d	kunne lage skisser som viser plan for innsetting av fargeeffekter til ulike frisyrer

1e	kunne lage skisser i kommunikajon med kunden ved planlegging av frisyredesign

1f	kunne analysere og forklare det ferdige frisyreresultat ut fra arbeidstegning




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for damefrisørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Bransjekunnskap
Kapittel 2.2
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

15%*
Modul 2:	Klipp
Kapittel 2.3
Mål 1 og 2.

15%
Modul 3:	Frisyreforming 
		m/ make-up
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

15%
Modul 4:	Hår- og hodebunnspleie
Kapittel 2.5
Mål 1, 2 og 3.

10%
Modul 5:	Strukturomforing
Kapittel 2.6
Mål 1, 2 og 3.

20%
Modul 6:	Fargebehandling
Kapittel 2.7
Mål 1, 2, 3 og 4.

20%
Modul 7:	Tegning
Kapittel 2.8
Mål 1.

5%
Til sammen 

100%


Teoretiske kunnskaper inngår med:

*	ca. 15% av modul 1 som tilsvarer 40 timer.


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

