Barberare

Hantverksprogrammet
Vill du ha ett kreativt och
inspirerande yrke? Gillar du
att arbeta med människor och
tycker om att ge service?
Då är Barberare något för dig!

Här blir
yrkesdrömmar
verklighet!

Prova på att vara elev på
Barberare under en dag

Kolla in filmer och
läs mer om oss!

Skicka ett mejl till:
info.burgarden@educ.goteborg.se
Vi kontaktar dig och bokar in en tid
som passar dig.

Scanna QR-koden med din
mobilkamera eller besök:
www.goteborg.se/burgarden

Barberare

Hantverksprogrammet
Din utbildning
Här får du lära dig olika klipptekniker på hår och
skägg och att forma och styla hår. Du får använda
dina nyvunna tekniker och lära dig bemöta kundens
önskemål i våra moderna salonger på skolan och ute
på din praktikplats.

Yrkesexamen &
högskolebehörighet

Yrkesexamen &
högskolebehörighet
Vi erbjuder alla elever som
läser en yrkesutbildning
allmän högskolebehörighet.

Vi erbjuder alla elever som
läser en yrkesutbildning
allmän högskolebehörighet.

Våra salonger
På Burgården har vi stora moderna salonger för att
din utbildning ska bli så intressant som möjligt och
för att våra kunder ska trivas.
På skolan finns möjligheter att samarbeta med de
andra hantverksprogrammen, Frisör, Fashion design
och Hår- och makeupstylist.
Här utvecklar du din kreativitet och ditt skapande
inom herr- och skäggtrender. Du kommer att bli
inspirerad och få känna på olika grundtekniker inom
yrket barberare. Du får särskild kunskap om klippteknik för herrar och lär dig ta emot kunder i våra
salonger.
Vi samarbetar med branschens största varumärken
och följer aktuella trender med hjälp av branschens
ledande barberare.

Efter din utbildning
Efter din utbildning kan du söka anställning på
frisör- eller barberarsalonger. Under din utbildning
har du förberett dig för gesällprovet och är redo att
ta ditt gesällbrev direkt efter din examen.
Det finns gott om jobb och branschen behöver dig!
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