
Drømmeren – Talenter i konkurrence – undervisningsvejledning 

 
Se filmen her: https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-1/ 

 

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet fire klare mål.  

Mål 3 er: 

Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 

For at sikre at alle elever udvikler deres kompetencer bedst muligt, skal erhvervsskolerne udfordre elever 

gennem undervisningens tilrettelæggelse, forskellige uddannelsestilbud og valgmuligheder. 

Erhvervsskolen skal tilbyde eleverne træning i faglige kompetencer som forberedelse til deltagelse i 

konkurrencer (jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser). 

 

DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for elever på erhvervsuddannelserne. Der udtages elever 

til danmarksmesterskabet gennem regionale mesterskaber. Skills giver unge, der er i gang med en 

erhvervsuddannelse, muligheden for at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - fx 

grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede muligheder. 

 

Et af de områder, hvor frisøruddanelsen prioriterer at vise talenter i frisøruddannelsen er på det årlige Skills, 

som filmen giver et indblik i.  

 

Forslag til undervisningsplan 

Denne film drejer sig om elevens frisørfaglige talenter og psyke til at arbejde under konkurrencepres.  

Det vil være oplagt at vise filmen på grundforløb 2, når eleverne har fået kendskab til forskellige 

frisørfaglige discipliner. Efter fremvisning af filmen kan der drøftes forskellige områder inden for det at være 

talentelev. 

 

Spørgsmål der kan drøftes enten i plenum eller i små grupper kan være: 

 

Hvad kræves der for at blive talentelev? 

Hvad vil det give mig at blive talentelev? 

Hvad kræves der af indsats og færdigheder, hvis man skal gøre sig inden for konkurrenceverden?  

Hvordan dygtiggør man sig?  

Hvordan arbejder man med at tænke ud af boksen og kan se og fornemme, hvordan design kan ende ud med 

at blive? 

Hvad er dine drømme? Talentelev, selvstændig, international frisørkendis, praktik i udlandet/PIO eller være 

ansat i en salon i den by du bor i? Hvilke muligheder er der inden for mit lokalområde til at få opfyldt nogle 

drømme? (Teater, film, events mv.) 

 

Filmen kan lægge op til, at eleverne skal arbejde med et emnet ”den bedste udgave af mig selv”, hvor de skal 

arbejde med drømme, visioner og lave en fremvisning af dem selv og udføre en ”talentfrisure”.  

Eleverne skal arbejde i grupper - to og to i fx 3 lektioner og det hele skal fremvises i plenum efter 3. lektion. 

Den bedste udgave af mig selv 

4 - 6 lektioner 

 

https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-1/


 

 

I skal være i grupper af to personer. 

Du og din kollega har 1 lektion til at arbejde med ”våbenskjoldet”, som I er blevet præsenteret for i 

undervisningen.  

• Sæt jer sammen to og to. 

• Interview hinanden skiftevis. Brug spørgsmålene fra våbenskjoldet.  

• Ud over de emner der står i våbenskjoldet, skal I også have fokus på jeres drømme og visioner for jeres 

uddannelse 

• På baggrund af hvert interview kan I - hver for sig eller sammen – skrive konklusionerne fra interviewet 

ind i det tomme våbenskjold. I må gerne bruge stikord eller tegne. Det vigtigste er, at det fortæller jeres 

kollega noget om, hvem I er.  

• Til slut præsenterer I hinandens våbenskjold i plenum. 

• På et øvelseshoved skal I desuden vaske, føntørre og style hver jeres bud på en talentfrisure.  

I har 2 lektioner til dette arbejde. 

Efter 3 lektioner skal I: 

• Fremlægge jeres våbenskjolde ”den bedste udgave af mig selv” over for de andre i klassen   

Metoden det kan gøres på, kan f.eks. være i Prezi, Power point eller fremvisning via et ”våbenskjold” 

• Fremvise jeres bud på en talentfrisure og beskrive jeres arbejdsmetode og produktanvendelse. 

 

I har 4 lektioner til opgaven og 2 lektioner går til fremlæggelse af gruppernes arbejde. 

Fremlæggelsen pr. gruppe skal have en varighed af min. 10 min. Dog max 20 min. 

 

Fag, der vil blive inddraget i undervisningen kan være: 

Psykologi, faglig engelsk, design, værktøjslære, praktiske uddannelsesspecifikke fag på GF2. 

 


