Barberare
Hår- och
makeupstylist

Frisör

Hantverksprogrammet
Här blir
yrkesdrömmar
verklighet!

Prova på att vara
elev 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

Frisör, barberare och
hår- och makeupstylist
Hantverksprogrammet
Vill du ha ett kreativt, inspirerande
och färgsprakande yrke med hela
världen som din arbetsplats?
Gillar du att arbeta med människor?
Då kan Hantverksprogrammet,
Frisör, Barberare och Hår- och
makeupstylist vara något för dig!
Yrkesexamen &
högskolebehörighet
Vi erbjuder alla elever som
läser en yrkesutbildning
allmän högskolebehörighet.

Den här
utbildningen
kan du läsa som
lärling!

Frisör
Här får du lära dig klipptekniker,
färglära, 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.
Under utbildningen förbereder
du dig även för delprovet och
efter avslutad utbildning är du
frisöraspirant.
Vi är stolta över att vi har
utbildat frisörer i över 30 år!

burgardens_gymnasium
Burgårdens gymnasium
Burgårdens gymnasium

Barberare
Här får du lära dig olika klipptekniker på hår och skägg och
att forma och styla hår.
Vi utbildar dig i färg och form
i riktning mot herr trender.
Du får använda dina nyvunna
tekniker och lära dig bemöta
kundens önskemål i våra
moderna salonger på skolan
och ute på din praktikplats.
Vi utbildar dig i färg och form
i riktning mot herr trender.
Du lär dig om försäljning och
service och specialprodukter
som en barberare använder.

www.goteborg.se/burgarden
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Hår- och
makeupstylist
Här utvecklar du din kreativitet
och ditt skapande inom hår och
makeup. Du kommer att arbeta
med alla grundtekniker i färg
och form och andra trender
inom skönhet så som fransförlängning, lashlift och
manikyr.
Du lära dig lägga makeup
och göra håruppsättningar för
olika tillfällen. Enkla naturliga
sminkningar till avancerade
för modefotograferingar och
specialeffekter. Du inriktar dig
på att skapa frisyrer från dåtid
till senaste trenderna.

