HUTH-studier
Vi erbjuder Högskoleförberedande
utbildningshelhet HUTH, med möjlighet
att skriva studentexamen.
HUTH-studierna är fem perioder och
följer Ålands lyceums läroplan.
HUTH-studier ger speciella behörigheter
vid ansökan till högskolor och universitet
i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER
Jonna Grunér
studiehandledare
tfn. 018-536 503
jonna.gruner@gymnasium.ax

GYMNASIEEXAMEN
INOM HÅR- OCH
SKÖNHETSBRANSCHEN

FRISÖR

Frisörutbildningen
Hår- och skönhetsbranschen passar dig som vill ha
ett självständigt och kreativt yrke där helhetstänk,
planering och social kompetens är i fokus. Teorin du
lär dig på skolan omsätts till praktik i vår egen salong
Axicia samt ute på fältet. Här sammankopplas teknik,
kundkontakt och affärsidkande. Vi arbetar för och
med människor från första skoldagen!

Arbetsmöjligheter
Efter examen väntar troligen en anställning på
salong, här hemma eller utomlands. Du har stora
möjligheter att arbeta var som helst i världen
eftersom du är utbildad utgående från ett internationellt undervisningsmaterial. En vanlig väg
är att börja som anställd, sedan hyra stol inom ett
etablerat företag för att sedan eventuellt välja att bli
egen företagare inom branschen.

Vidareutbildning
Som utexaminerad finns ett stort utbud av fortbildning inom olika områden som t.ex. ekologisk frisör,
stylist, make up artist, barberare och färgspecialist.
Efter din gymnasieexamen kan du även söka vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet både i Finland och i Sverige. I Finland finns
möjlighet att ta en kandidatexamen inom skönhet
och kosmetika. Många utbildningar i Sverige kräver
särskild behörighet. För att möta de kraven kan
du komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den
högskoleförberedande utbildningshelheten, eller
med fristående kurser efter examen.

Gymnasieexamen inom
HÅR- OCH SKÖNHETSBRANSCHEN
180 kp (3 år)
•

Yrkesämnen 145 kp

•

Gemensamma ämnen 35 kp

YRKESÄMNEN
•

Frisörtjänster

•

Försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster
inom hår- och skönhetsbranschen

•

Vård av hår och hårbotten

•

Färgningstjänster

•

Tjänster för fest och temafrisyrer

•

Strukturbehandling

•

Planering av företagsverksamhet (ej HUTH)

•

Barberartjänster (ej HUTH)

LIA (LÄRANDE I ARBETE)
I utbildningen ingår LIA ute på olika salonger.

GEMENSAMMA ÄMNEN
Svenska, engelska, finska/spanska matematik,
fysik, kemi, digitala miljöer, samhällskunskap, hälsa
och idrott, att verka i arbetslivet, företagande,
främjande av hållbar utveckling, färdigheter i
studie-och karriärplanering.
Inträdeskrav: Grundskola
Antal platser: 5
Ansökan: Gemensam åländsk elevantagning. Mer
info om datum på hemsidan.

Se vår hemsida www.gymnasium.ax

