
Afsluttende Grundforløbsprøve - FRISØR  

Eksaminationsgrundlag: 

Praktisk arbejde i salon af 3 timers varighed. 

Skolen har 4 opgavesæt, som er udarbejdet af skolerne i fællesskab 

Eleven kan tidligst 14 dage inden prøven afholdes trække lod mellem de 4 opgavesæt.  

Opgaver:  

 

1. Hårvask, kurbehandling, styling, bryn og vipper på egen model 
Hårvask m. kur og styling 2 timer  
Bryn og vipper 1 time 
I alt = 3 timer 
Bedømmelseskriterier/ observations -punkter i forbindelse med prøven: 

Målopnåelse 
(Markeres med flueben -v) 

Væsentlige 
fejl/mangler 

Uvæsentlige fejl 
og mangler 

Mål opnået 

Farvning og retninger af vipper og bryn 

· farvelære 
· opmåling af bryn- formgivning af bryn i 

forhold til ansigt (morfologi) 
· påføring og aftagning af farve 
· værktøjshåndtering 
· diagnose 
· Overholdelse af tid 60 min. 

Produktlære 

· anvendelse af produkter efter manual 
· behandlingsformål 

Ingen dialog med 
kunden og 
dermed 
manglende 
diagnose 

Manglende brug 
af værnemidler 

Manglende 
overholdelse af 
tid 

Hvis brynene er 
skamferet 

Stor forskel på 
slutresultatet på 
brynene 

Kan ikke fortælle 
den 
bagvedliggende 
teori ift. farvning 
af bryn og vipper, 
herunder: 
- farvelæren 
- formgivning 
- materialer 
- arbejdsmiljø 

Forkert farvevalg 

Hvis der er 
mindre mængde 
farve på kundens 
hud 

Hvis der er 
enkelte vippe/ 
brynhår som ikke 
er dækket med 
farve 

Hvis eleven 
overser enkelte 
hår i retningen af 
brynene  
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Hårvask + kur + styling 

· Fremgangsmåde herunder 
massagegreb i forbindelse med kur 

· Stylingsteknik i forhold til resultat 
· Diagnose i forhold til kunde 
· værktøjshåndtering 
· overholdelse af tid 120 min.  

Produktlære 

• anvendelse af produkter efter manual 
• behandlingsformål  

Manglende 
overholdelse af 
tid 

Manglende/ 
glemt 
kurbehandling 

Manglende 
styling 

Hvis håret ikke er 
tørt inden brug 
div. Jern 

Værktøjs- og 
salonhygiejne 
ikke er overholdt 

Kan ikke fortælle 
den 
bagvedliggende 
teori ift. hårvask, 
herunder: 
- shampoo/ 

kurvalg 
- værkstøjslære 

Hvis håret ikke er 
tørt pga. af 
frisurevalg (fx 
naturkrøl) 

At kunden får 
vådt tøj ved 
hårvask 

Forkert stillet 
diagnose ift. 
hårvask/kur 

Forkert brug af 
jern evt. 
”fiskekroge” i 
spidserne  

 

Forkert brug af 
stylingsprodukter 
 

  

Ergonomi 

· Tilpasset arbejdsplads og opgave  

Gennem hele 
eksamens 
forløbet 
overholdes der 
ikke korrekte 
arbejdsstillinger  

I kortere tid 
overholdes der 
ikke korrekte 
arbejdsstillinger 

  

Værnemidler 

· Anvendelse og brugen af handsker, 
forklæde og udsugning. 

 

Generel 
manglende brug 
af værnemidler 

Enkelte 
manglende brug 
af værnemidler 

  

 

Eksempel af tilfældighedsopgaver til opgaven: 

Elevens begrundelse af fremgangsmetode  
Forklar hårets opbygning  
Begrund diagnose i forhold til hårets tilstand  
Begrund og uddyb dit produktvalg  
Begrund form på bryn  
Begrund og uddyb dit farvevalg i forhold til model  
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2. Permanentbehandling på øvelseshoved eller model 
Permanentbehandling I alt = 3 timer 
Bedømmelseskriterier/ observations -punkter i forbindelse med prøven: 

Målopnåelse 
(Markeres med flueben -v) 

Væsentlige 
fejl/mangler 

Uvæsentlige 
fejl og mangler 

Mål opnået 

Permanentbehandling 
·    Praktisk fremgangsmåde  
·    Diagnose i forhold til hår  
·    Overholdelse tid 
·    Det færdige resultat i forhold til diagnose  
 

 Produktlære 

·     anvendelse af produkter efter manual 
·     behandlingsformål  

Ingen dialog med 
kunden og 
dermed 
manglende 
diagnose 

Manglende 
overholdelse af 
tid 

Manglende 
væske/krøl på 
stort parti i 
oprulningen 

Kan ikke fortælle 
den 
bagvedliggende 
teori ift. 
permanent 
herunder: 
- Indhold i 

væsker 
- Valg af væske 
- Ph. 

værdierne 

 Mindre end 
10% bukkede 
spidser 

Skæv oprulning 

Mindre end 
20% hvor 
passeérne ikke 
passer 100% til 
spolen 

Enkel spole 
som ikke krøller 

Udtalen på 
svære ord i 
permanent 
teorien  

  

Ergonomi 

·   Tilpasset arbejdsplads og opgave  

Gennem hele 
eksamens 
forløbet 
overholdes der 
ikke korrekte 
arbejdsstillinger 

I kortere tid 
overholdes der 
ikke korrekte 
arbejdsstillinger 

  

Hygiejne 

·         Rengøring af redskaber 
·         Personlig hygiejne  
·         Kunde hygiejne 

  

Hvis personlige 
redskaber er 
uhygiejniske  

Hvis personlig 
hygiejne ikke 

Enkelte 
redskaber lever 
ikke op til 
hygiejnen 

Enkelte 
personlig 
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lever op til salon 
krav 

Rent friserslag + 
evt. servering i 
rene kopper 

hygiejne 
problem eks. 
skallet neglelak 

 

Værnemidler 

· Anvendelse og brugen af handsker, 
forklæde og udsugning. 

 

Generelt 
manglende brug 
af værnemidler 

Glemt at tænde 
udsugningen 
eller at iklæde 
sig forklæde fra 
starten 

  

 
Eksempel af tilfældighedsopgaver til opgaven: 

Forskellige grundlæggende fagmetoder Mål opnået 
Forklar diagnose  
Begrund din arbejdsstilling  
Elevens begrundelse af fremgangsmetode  
Forklar den kemiske proces  
Begrund valg af spoler og oprulningsteknik  
Begrund og uddyb dit produktvalg  
Begrund produktvalg til styling  
Elevens viden om affaldshåndtering  
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3. Farvebehandling på øvelseshoved eller model 
Farvebehandling I alt = 3 timer 
Bedømmelseskriterier/ observations -punkter i forbindelse med prøven: 

Målopnåelse 
(Markeres med flueben -v) 

Væsentlige 
fejl/mangler 

Uvæsentlige fejl og 
mangler 

Mål 
opnået 

Farvebehandling 
· praktisk fremgangsmåde  
· Diagnose i forhold til hår  
· Overholdelse tid i alt 3 timer 
· Det færdige resultat i forhold 

til diagnose  

Produktlære 

· anvendelse af produkter efter 
manual 

· behandlingsformål 

Manglende udfyldelse 
af diagnoseseddel 

Manglende 
overholdelse af 
trække tiden til 
farven 

Manglende 
overholdelse af tid 

Forkert blanding af 
produkter  
 
Kan ikke fortælle den 
bagvedliggende teori 
ift. farvebehandling 
herunder: 
- farvelæren 
- produkter 
- naturtonerækken/ 

farvekortets 
opbygning 

- den kemisk proces  

Afvasknings 
procedure  

arbejdsmiljø og 
sikkerhed i forhold til 
frisøren og kunden 

Forkert farve valg 

Små farvekanter 

Små ”helligedage” 

Blandet for lidt eller 
for meget farve 

Mindre mangler i 
redegørelsen ift. 
farvebehandling 
herunder: 
- farvelæren 
- produkter 
- naturtonerækken/ 

farvekortets 
opbygning 

- den kemisk proces  

   

  

Ergonomi 

· Tilpasset arbejdsplads og 
opgave 

  

Gennem hele eksamens 
forløbet overholdes der 
ikke korrekte 
arbejdsstillinger 

I kortere tid overholdes 
der ikke korrekte 
arbejdsstillinger 

  

Hygiejne 

· Rengøring af redskaber 

Hvis personlig 
redskaber er 
uhygiejnisk  

Enkelte redskaber lever 
ikke op til hygiejnen 
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· Personlig hygiejne  
· Kunde hygiejne 

  

Hvis personlig hygiejne 
ikke lever op til salon 
krav 

Rent friserslag + evt. 
servering i rene kopper 

Enkelte personlig 
hygiejne problem eks. 
skallet neglelak 

 

Værnemidler 

· Anvendelse og brugen af 
handsker, forklæde og 
udsugning. 

 

Generelt manglende 
brug af værnemidler 

Glemt at tænde 
udsugningen eller at 
iklæde sig forklæde fra 
starten 

  

Eksempel af tilfældighedsopgaver til opgaven: 

Forskellige grundlæggende fagmetoder Mål opnået 
Forklar diagnose  
Begrund din arbejdsstilling  
Elevens begrundelse af fremgangsmetode  
Forklaring af farvestjerne  
Forklar påføringsteknik  
Begrund og uddyb dit produktvalg  
Begrund produktvalg til styling  
Elevens viden om affaldshåndtering  
Begrund produktvalg til styling  
Viden om farvekortets opbygning  
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4. Basal klipning med føntørring på øvelseshoved eller model  
Klipning + tegning = 2 timer  
Styling = 1 time 
I alt = 3 timer 
Bedømmelseskriterier/ observations -punkter i forbindelse med prøven: 

Målopnåelse 
(Markeres med flueben -v) 

Væsentlige 
fejl/mangler 

Uvæsentlige 
fejl og mangler 

Mål opnået 

Klipning 

· Fremgangsmåde i klipning 
o inddelinger 
o friseringsretning  

· Klippevinkler 
o Fingerposition og afklip 
o hovedposition 

· Håndtering af kam og saks 
· Tegning i forhold til klip 
· Overholdelse af tid 120 min. 

Manglende 
overholdelse af 
tid 

Manglende 
tegning 

Større fejl i 
klipningen, som 
har betydning 
for det endelig 
resultat og 
kundens ønske 

Ikke korrekt 
værktøj 
håndtering 
(gentagende 
gange ligge kam 
eller saks på 
bordet under 
klipningen) 

Kan ikke 
fortælle den 
bagvedliggende 
teori ift. 
Klippeteknik, 
herunder: 
- forklare de 4 

klippeformer 
- linjer i 

rumaksen 
- manglende 

brug af 
fagudtryk 

Mindre fejl i 
tegning 

Mindre fejl i 
klipningen 

 
 
Mindre 
mangler i 
redegørelsen 
ift. 
klippeteknik 
herunder: 
- forklare de 4 

klippeformer 
- linjer i 

rumaksen 
- manglende 

brug af 
fagudtryk 
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Styling 
· Stylingsteknik i forhold til resultat 
· værktøjshåndtering 
· overholdelse af tid 60 min.  

Produktlære 

• anvendelse af produkter efter manual  

Manglende 
overholdelse af 
tid 

Hvis håret ikke 
er tørt 

Mindre fejl i 
styling 

Ikke korrekt 
brug af 
stylings 
produkter  
 

  

Ergonomi 

· Tilpasset arbejdsplads og opgave 
  

Gennem hele 
eksamens 
forløbet 
overholdes der 
ikke korrekte 
arbejdsstillinger 

I kortere tid 
ikke overholdes 
der ikke 
korrekte 
arbejdsstillinger 

  

Værnemidler 

· Anvendelse og brugen af handsker, 
forklæde og udsugning. 

 

Generelt 
manglende brug 
af værnemidler 

Glemt at tænde 
udsugningen 
eller at iklæde 
sig forklæde fra 
starten 

  

Eksempel af tilfældighedsopgaver til opgaven: 

Elevens begrundelse af fremgangsmetode  
Forklar ansigtsformer og kropsformer  
Viden om de 4 klippeformer  
Viden om klippetekniske principper  
Viden om fagbegreber indenfor klippeterminologi og 
styling generelt 

 

 


