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Det här är programmet 
Är du intresserad av hårstyling, naglar, make-up och att möta människor? 

Välkommen till yrkesintroduktion mot hantverksprogrammet. 

Här får du kunskaper och färdigheter i hur du skapar en harmonisk frisyr och en 

lyckad makeup. Utbildningen innehåller även hud- och hårvård, frans- och 

brynfärgning, klassisk manikyr och de grundläggande teknikerna i nagelförlängning. 

Teori och praktik varvas för att du ska nå kunskapsmålen på ett effektivt sätt och de 

praktiska delarna utförs på dockor, klasskamrater samt på modeller som bokas in till 

salong. Efter genomförd utbildning tilldelas du diplom i de fyra stylistdelarna 

manikyr, makeup, hårstyling och klippning. 

Det finns två val du kan göra: Du kan gå vidare till nationellt gymnasieprogram och 

där läsa in en yrkesexamen. Eller så väljer du att bli anställningsbar och söka arbete 

med de kunskaper du fått på IMYRKHV. Vilket utbildningsmål du sätter avgör hur du 

går vidare till annan utbildning, antingen vi gymnasieskolan, vuxenutbildningen 

eller folkhögskola. 

Du kan genomföra yrkesintroduktionsprogrammet på ett år. Hur det blir för dig kan 

du ta reda på genom att kontakta vår studie- och yrkesvägledare på Morabergs 

studiecentrum. 

Inför framtiden 
Hantverksprogrammet mot stylist, frisör eller barberare är ett yrke där de allra flesta 

starta eget företag. Det är inget bristyrke vilket innebär att du inte får arbete lika lätt. 

Läs gärna mer om yrket på arbetsförmedlingens hemsida, om var de lediga jobben 

finns och vad du behöver tänka på inför val av utbildning. 

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från 

grundskolan. 
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Bra sidor 
www.sodertalje.se 

www.utbildningsguiden.se 

www.antagning.se 

www.folkhogskola.nu 

www.arbetsformedlingen.se 

Programstruktur 

Grundskoleämnen 
 

Engelska  

Historia   

Matematik   

Svenska/Svenska som andraspråk   

Religion  

Musik  

Bild  

Modersmål  

Programgemensamma kurser 
 

Hantverk - introduktion 200 p 

  

Gymnasiekurser  

Matematik 1a 100 

Engelska 5 100 

 

Mer information och kontakt 

SYV:  
Lena Sjölinder  

lena.sjolinder@sodertalje.se 

08-523 044 91 

http://www.sodertalje.se/
http://www.utbildningsguiden.se/
http://www.antagning.se/
http://www.folkhogskola.nu/
http://www.arbetsformedlingen.se/
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E-postadress: 

Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se 

Hemsida: 
www.sodertalje.se/moraberg 

mailto:%20Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se
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