GF2 - FRISØR

Det uddannelsesspecifikke fag frisør på grundforløb 2.
I den første periode vil eleven blive introduceret til frisørfaget og frisørbranchen generelt. Undervisningen består af
følgende:

Praktik
Du deltager i virksomhedsforlagt undervisning med henblik på at opnå kendskab til branchen, arbejdspladskultur og
betydningen af personlig fremtræden i praksis.
Formålet er at eleverne får mulighed for at søge praktikplads, møde mestre og saloner.

Hårvask
Du lærer at vaske hår og give hovedbundsmassage.


Håranalyse og hovedbund til hårvask.



Hårvask med hovedbundsmassage, hvor i de grundlæggende vaskegreb indgår.



kendskab til den faglige betjening af kunden i vaskestolen.



Terminologi

Farvning af vipper og bryn



Farvning af vipper og bryn
Korrigering af bryn med pincet, barberblad, samt voks

Brushingsteknikker - vo:
Du lærer grundprincipperne i føntørring af damehår på øvelseshoved og model. Du lærer under vejledning at skabe en
feminin frisure, form samt klædelighed. Du kan under vejledning anvende relevante metoder og værktøjer.
Her lærer du følgende brushingsteknikker:



At tørre på basen



At underdirigere



At overdirigere
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At tørre i volumen



At tørre i dybde



Terminologi



2 x modeller til brush

Føn – herre


Bølger og bombage på herre øvelseshoved

Permanent – oprulning
Formålet er at eleven får kendskab til og på begynderniveau og under vejledning kan udføre strukturbehandling i teori
og praksis, herunder oprulningsteknikker.
Du opnår grundlæggende færdigheder i permanentoprulning på øvelseshoved


Spolevalg



Inddelinger



Oprulnings teknik på basen




Terminologi
1x model til permanent

Farvelære
Formålet er, at Eleven får kendskab til basale farveteknikker og ”New generation” farver og dertilhørende faglig teori













farvecirkelen
Grundfarver
Blandingsfarver
Komplementærfarver
Farvekortets opbygning
Lysningsprocessen
Tonehøjde
Beise
Forpigmentering
Afrensning
4 x modeller til farvning, reflekser
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New Generation- Eleven opnår grundlæggende viden omkring ”new generation” produkter og anvendelse heraf.

Klippeterminologi
Eleven får kendskab til de 4 klippeformer både teoretisk og praktisk. Ergonomi, hygiejne og valg/brug af værktøj.
Der arbejdes på øvelses hoveder og modeller.
Du får kendskab til korrekt håndtering af frisør værktøj.
Du lærer på begynderniveau teorien som knytter sig til klippeterminologien.
Frisørfagets teoribog danner teoretisk baggrund sammen med Pivot Points bog ”Sculpture”– Ladies/Men

Du lærer på begynderniveau klippeteknisk tegning, som knytter sig til klippeteknikken
Du kan lave en arbejdstegning af de fire klippeformer.











Inddelinger
Projektionsvinkler i forbindelse med klipning.
Distribution/fordeling af hår
Parallelle og non-parallelle afklip
Lige og buede designlinjer
Texture/hårets overflade
Arbejdstegning
1x dame model og 5-6 x herre modeller
Ansigtsformer - Du opnår viden om forskellige ansigtsformer og hvordan du kan korrigere/understøtte disse
via forskellige frisurer.

Faglig kemi
Dette er et certifikatfag, som skal bestås ved en prøve
Du opnår viden om det fysiske, kemisk/biologiske arbejdsmiljø således at du kan forebygge gener/belastninger i
salonen i frisørfaget.

Eksamen




Introduktion til prøven
Forberedelse
Træning

