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Herrearbejde

Tid til behandling

Maskulin herreklip:
Opgave 1

Klipning

60 min

Fønbølgning med skilning

25 min

Fønbølgning med
skilning:
Opgave 2

Opgave 1- personlig model
Opgave 2 – personlig model eller øvelseshoved
Tid til behandling

Dame klip med graduering og skitsetegning:

Damearbejde

Opgave 3

60 min
15 min

Indlægning
Udfrisering

35 min
35 min

Vanondulation:
Opgave 4

Opgave 3 – Personlig model
Opgave 4 – personlig model eller øvelseshoved

Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
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Klipning
Skitsetegning

Følgende karakter afgives
Maskulin herreklipning
Fønbølgning med skilning
Dame klip med graduering og skitsetegning
Vanondulation

1 karakter
1 karakter
1 karakter
1 karakter
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Eksamens regler og afholdelse af prøven:
Bedømmelse og beviser mv.
Prøven og bedømmelsen er beskrevet i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør, hvortil
følgende supplerende kommentarer knyttes:

Den afsluttende prøve består af en skriftlig og praktisk prøve i den sidste skoleperiode efter § 11 i
bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse. Da prøven afholdes i
skoleperioden er det skolen der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse,
planlægning af tidsplan, censorlister, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle
omkostninger i forbindelse med dette er skolens, men omkostningerne i forbindelse med de udpegede
censorer – 1 arbejdstager og 1 arbejdsgiver, påhviler Frisørfagets Svendeprøvekommission.
Den afsluttende praktiske delprøve tilrettelægges således:
Herrearbejde:
Klassisk herreklipning, med barbering af ansigt eller skægklipning. Frisering: Bombage eller klassisk
engelsk stil med bølger, med eller uden skilning. Alle klipninger skal udføres på modeller, men friseringer
må ske på øvelseshoveder.
Damearbejde:
Dame klipning og evt. makeup. Vandondulation – indlægning og udfrisering, jernkrølning med forskellige
teknikker. Alle klipninger skal udføres på modeller, men friseringer og indlægninger må ske på
øvelseshoveder.
Arbejdet udføres af eleven alene. Opgaven tildeles af Frisørfagets Svendeprøvekommission der foretager
valget mellem de nævnte discipliner.
Prøve afholdes på 1 dag af 8 timer, hvor der skal udføres i herrearbejde 1 klipning og 1 frisering. I
damearbejde skal der udføres 1 klipning og 1 vandondulation eller jernkrølning. Prøven bedømmes af 3
censorer 1 fra skolen og 2 fra der udpeges af Frisørfagets Svendeprøvekommission, 1 fra arbejdsgiverside
og 1 fra arbejdstagerside. Skuemestrene vil være til stede under opgavernes udførelse.
Prøven bedømmes efter 7 trins skalaen.
Udpegning af censorer:
Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og 2 censorer (skuemestre) udpeget
af Frisørfagets Svendeprøvekommission, 1 arbejdsgiver og 1 arbejdstager, fra skolens lokalområde. Disse
censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde, prøven vedrører, og må ikke
have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver.
Hvis der i skolens lokale uddannelsesudvalg, sidder personer der er udpeget som skuemestre til den
ordinære svendeprøve, benyttes disse. Er dette ikke tilfældet udpeges der censorer der benyttes som
skuemestre til fagets ordinære svendeprøve.
Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven.
Hver delprøve i den skriftlige og praktiske prøve, skal være bestået med karakteren 02. Den endelige
karakter fremkommer som et gennemsnit af alle tre delkarakterer. Disse karakterer fremsendes til
Frisørfagets Svendeprøvekommission, da karaktererne skal fremgå på det endelige svendebrev.
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Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

Modeller til prøven:
Da prøven er en skoleprøve der afholdes i elevens skoleperiode, er det skolens opgave at være eleven
behjælpelig med at fremskaffe modeller. Det er således skolens almindelige regler om arbejde på modeller
der følges til prøven.
Som vejledning til skolen og eleverne skal følgende regler iagttages:
•

Hvis målbeskrivelsen ikke er overholdt, vil censorerne, vurdere ud fra det udførte arbejde, om der
kan afgives en beståelseskarakter.

•

Censorerne vil inden prøvens start konstater om alle modeller er i sådan en kvalitet, at prøven kan
gennemføres forsvarligt.

•

I alle discipliner, er det tilladt for eleven, at modellens hår er ny farvet inden disciplinens start.
Eleven kan i den forbindelse frit vælge farve og teknik, men behandlingen skal altid være udført
inden prøvens start.

•

Hvis eleven vælger en speciel tøjbeklædning til modellen, skal følgende altid overholdes:
Modellens tøj skal være tilpasset disciplinen og skal altid kunne benyttes i et offentligt forum.
Hvis tøjbeklædningen er anstødene, kan den tilforordnede vælge at iklæde modellen en
frisørkappe.

•

I tilfælde af en elevs dokumenteret sygdom, eller en til flere opgaver ikke er bestået, tilbydes
eleven en ny prøve senest ved næst kommende svendeprøve eller skoleprøve, der afholdes på
skolen.

Bedømmelseskriterier:
Karakteren gives ud fra: Om målbeskrivelses er overholdt, den håndværksmæssige kvalitet,
akkuratesse, kreativitet, klædelighed, værktøjshåndtering, salgbarhed, opgavestørrelse/sværhedsgrad og
arbejdsrutine under udførelsen af prøven.

Elever og modellers mobiltelefoner skal være slukket under prøvens afvikling.
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Opgave 1
Maskulin herreklip
Tid:
Klip 60 min.
Styling 10 min.

Personlig model

Maskulint klip:
Du skal på personlig model udføre en maskulin herreklip.
Se afsnittet om maskulin herreklip i teoribogen: Frisør hovedforløb.
Håret skal vaskes inden klipningens start.
Der skal min. klippes 1 cm af hele håret.
Alt værktøj er tilladt, dog er det er ikke tilladt at benytte afstandsmåler på
klippemaskine.
Klipningen bedømmes først i tørt hår uden finish produkter.
Efter bedømmelse af klipningen styles håret efter eget valg og den
endelige bedømmelse af klipningen foregår herefter.

Der gives 1 karakter

Bedømmelse: Ud over de beskrivende bedømmelseskriterier under
eksamens regler lægges der vægt på:
Præcision i indre designlinje og ydre designlinjer.
Udtynding/ personliggørelse af klip.
Ingen kantafsætning i nakke
Jævn og ensartet opklipning og overgang i sider og nakke.

Opgave 2
Fønbølgning med
skilning.

Tid: 25 min.

Personlig model eller
øvelseshoved.
Der gives 1 karakter
Skoleprøve 2018

Fønbølgning, med skilning.
Du skal på personlig model eller øvelseshoved udføre fønbølgning med
skilning.
Der skal forefindes mindst 1½ bølge i den lille side( 1 ansats bølge + en
alm. Bølge) og mindst 2½ bølge i den store side. (1 ansatsbølge + 2 alm.
Bølger)
Se afsnittet om fønbølgning i teoribog.
Alt værktøj er tilladt.
Håret skal vaskes inden fønbølgning.

Bedømmelse: Ud over de beskrivende bedømmelseskriterier under
eksamens regler lægges der vægt på:
Renfrisering.
4

SKOLEPRØVE i frisørfaget – 2018
Frisørfagets Svendeprøvekommission
Ensartede bølgebuer og kanter.
Bølgernes placering, (På model tages der hensyn til modellens egne
bevægelser)
Formen skal være en blød maskulin bølgefrisure.
.

Opgave 3
Dame klipning med
graduering.

Tid:
Klip: 60 min
Skitsetegning:15 min
Styling: 10 min
Personlig model
Der gives 1 karakter

Klipning med graduering:
Du skal på personlig model udføre en dame klipning, der skal forekomme
graduering i frisuren. Der må gerne forefindes andre klippeformer ud over
graduering.
Den ydre designlinjen i nakken må max. være 5 cm. Efter klipningens
afslutning.
Der skal min. klippes 1 cm af hele håret.
Håret skal vaskes inden klipningens start.
Alt værktøj er tilladt. Dog er det ikke tilladt at bruge afstandsmåler på
klippemaskinen.
Du skal udarbejde en skitsetegning af de anvendte klippeformer.
Klipningen bedømmes først i tørt hår uden finish produkter.
Efter bedømmelse af klipningen styles håret efter eget valg og den
endelige bedømmelse af klipningen foregår herefter.
Bedømmelse:
Ud over de beskrivende bedømmelseskriterier under eksamens regler
lægges der vægt på:
Præcision i indre designlinje og ydre designlinje.
Udtynding/ personliggørelse af klip
Skitesetegning af de anvendte klippeformer.
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Opgave 4
Vanondulation
Tid:
Indlægning: 35 min.
Udfrisering: 35 min
Personlig model eller
øvelseshoved
Der gives 1 karakter

Vandondulation:
Indlægningen: Skal udføres med glatte plastik–curler og/eller clips, samt
skitsering.
Ingen hjælpemidler så som føntørre, arbejdstegninger, fotos, streger i
hovedbunden, osv. er tilladt .
Det er tilladt at bruge vat og englehud (tape) i forbindelse med
indlægningen.
Alle former for produkter er tilladt.
Bedømmelse:
Der lægges vægt på renfrisering og bevægelse.
.
Udfrisering:
Frisuren skal være klædelig, have en feminin form, være harmonisk og i
balance.
Det er ikke tilladt at anvende føntørre, krøllejern og lignede, til at korrigere
med.
Alle former for produkter er tilladt.
Ingen former for løse hårdele og pynt er tilladt.
Bedømmelse: Ud over de beskrivende bedømmelseskriterier under
eksamens regler lægges der vægt på:

Der lægges vægt på renfrisering, ensartet frisering, harmoni og balance.
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