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Introduktion til undervisningsforløb og vejledninger til film 1-4 
 

Undervisningsvejledninger til Move-it-filmene om talenter i frisøruddannelsen har til formål at 
inspirere undervisere til brug af filmene i frisøruddanelsen. Den primær målgruppe er elever med 
talent, som bliver spottet på grundforløbet, og som har behov for yderlige udfordringer i 
undervisningen. 
  
Du finder filmene og projektets forside her: https://mediehuset-kbh.dk/move-it/ 
 
Hensigten med vejledningerne er en generel anvendelse af alle 4 film i undervisningen. Hver film 
har en varighed af ca. 25. min. Filmene kan ses i fuld længde og der kan arbejdes med hver films 
emne. Eller der kan vælges at tage små sekvenser ud af filmene og arbejde med den sekvens. 
 
Ideen er at tilskynde eleven med udgangspunkt i filmene til, 

- at overveje og udarbejde en karriereplan for de næste 10 år med udgangspunkt i en 
identifikation af egne kompetencer, potentialer, stærke sider mv.   

- at arbejde videre med at styrke sine kompetencer, realiserer sine potentialer, og bringe sine 
stærke sider i spil.  
 

Forud for disse overvejelser vil eleven individuelt og på gruppebasis søge svar på:  
Hvad er mine faglige talenter? Hvor er mine svage og stærke sider iht. til de øvrige fags målepinde?  
 
Ud over de frisørfaglige elementer i undervisningen inddrages fagene: 
 

- Afsætning og design med vægt på mersalg, kundeservice, branding og markedsføring 
- Dansk med fokus på kommunikation og læsning af manualer med mere 
- Faglig kemi i forhold til kunderne og personalet(bæredygtighed)og allergi 
- bogføring og arbejdsmarkedsforhold – iværksætter, skat, løn, indkøb, husleje, 

personaleledelse, arbejdsmiljø, overenskomst, lærlinge, efteruddannelse, ergometre 
- engelsk, faglige termer ift. kunder og international karriere, PIO 
- psykologi fra personlige udfordringer og livssituation til personaleledelse, personlig 

udvikling, karriere planlægning, kropssprog, personaleledelse mv. 
 

Til hver film knyttes de forskellige grundfag og/eller de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på, 
som har relevans i forhold til emnet i filmen.  Der er fokus på tværfaglighed, helhedsorienteret og 
praksisnær undervisning og med inddragelse af bæredygtighed, klimaet, genbrug og 
affaldshåndtering. 
 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør indeholder krav om, at eleven ud over det helt 
faglige også skal have en række andre kompetencer, der kan relatere sig til praktiske erfaringer og 
viden generelt i frisørbranchen.  
 
På frisørernes grundforløb 2 ligger grundfagene dansk, afsætning og design – tre fag, hvis målpinde 
matcher fint med projektet.  
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På hovedforløbet ligger grundfaget psykologi og de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 
bogføring/arbejdsmarkedsforhold og faglig engelsk, hvor undervisningsmaterialet også kan 
anvendes.  
 
Bekendtgørelsen og uddannelsesordningen indeholder nedenstående konkrete formål og indhold, 
der relateres til kompetencer og viden generelt i frisørbranchen – ud over det fagrelaterede.  
 
Bekendtgørelsen  
I bekendtgørelse nr. 393 af 09. april 2019 om uddannelsen til Frisør, står der følgende om 
uddannelsen af frisørelever, der har relevans for projektet:  
 
Formål og opdeling  
Erhvervsuddannelsen til frisør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning 
og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, inden for bl.a. følgende overordnede 
kompetenceområde: 
3)Forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at løse forskellige brancherelaterede 
problemstillinger. 
 
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet  
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:  
9) Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen af en markedsføringsplan. 
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1. under vejledning forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres 

relevans i konkrete sammenhænge, 
2. under vejledning forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til 

parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet, 
5. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller 

andre metoder, 
6. planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,  
7. samarbejde med andre om løsning af opgaver,  
8. anvende innovative og designmæssige metoder i opgaveløsning,  
9. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et 

diagram, anvende statistik, følge en vejledning med udgangspunkt i faget afsætning og andre 
matematiske termer, 

10. udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning såsom arbejdssedler, 
egenkontrol o.l., 

11. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning, 
12. evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning, 
13. vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige 

sammenhænge, 
17. analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen, 
18.  søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 
19.  vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren,  
20.  arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper, 
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forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand inden for 
branchen, 

22. beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, som forskellige 
målgrupper efterspørger, 

23.  indkøbe og bestille varer, herunder formler til beregning af svind. 
 
Uddannelsesordningen  
Uddannelsesordning for uddannelsen til frisør er udstedt af Uddannelsesudvalget for Frisør og 
Kosmetikere i henhold til bekendtgørelse nr. 393 af 09. april 2019 om uddannelsen til Frisør, 
indeholder bl.a. følgende:  
 

Afsætning 
Virksomhedsforståelse: 

• Referere virksomhedsidé og distributionskæde.  

• Referere relevant lov og regler i forbindelse med et salg. 
Efterspørgsel: 

• Referere metoder til at segmentere markeder og vælge målgruppe.  

• Identificere målgruppens behov, købemotiver og markedets trends. 
Udbud: 

• Identificere virksomhedens konkurrenter. 
Marketingmix: 

• Identificere en virksomheds grundlæggende marketingmix i forhold til målgruppen. 
Service og kundebetjening: 

• Identificere god service før, under og efter købet i forhold til virksomheden og 
kundetyperne. 

 
 
Bogføring/arbejdsmarkedsforhold  

• Eleven har viden om momsloven. 

• Eleven har viden om samfundets rettigheder og pligter. 

• Eleven har viden om arbejdsmarkedsforhold.  

• Eleven kan foretage den daglige kassekladde/kasseopgørelse i en frisørsalon.  

• Eleven kan udføre budgetlægning - og fastlægge behandlingspriser.  

• Eleven kan læse et regnskab fra en frisørsalon udarbejdet af revisor.  

• Eleven kan håndtere frisørsalonens bestillingsbog - manuelt og elektronisk.  

• Eleven kan læse og forstå sin e-boks, lønseddel, herunder ATP. pensioner, feriepenge o.l.  

• Eleven har lært at læse sine skatteopgørelse, og skattemappe under www.skat.dk. 
 
Fagligt engelsk  
Valget af fagligt engelsk skal bidrage til, at eleverne efter endt uddannelse kan anvende og forstå 
fagets terminologier og fagudtryk på engelsk, samt mundtlig redegøre om en frisørbehandling på 
engelsk.  
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelevante arbejdsopgaver, således 

eleverne efter endt uddannelse kan deltage i udenlandske kurser, hvor instruktionen foregår på 

engelsk.  
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• Eleven kan med en vis sikkerhed anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i frisørfaglige 

termer.  

• Eleven behersker frisørfaglig kundebetjening og almindelige situationer fra erhvervslivet i 

frisørbranchens dagligdag. 

• Eleven kan mundtligt redegøre for en frisørbehandling på engelsk. 

• Eleven kan læse og dokumentere forståelsen af frisørfaglige tekster på engelsk. 

 

Dansk 

I kommunikation og læsning arbejdes med: 

• Kommunikationsanalyse, 

• Multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 

• Argumentation og  

• Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster. 

I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: 

• Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og 

vurdering, 

• Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af 

relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra 

nyere tid prioriteres og 

• Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, 

erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne 

kommunikation. 

I fremstilling arbejdes med: 

• Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den 
uddannelse, eleven har valgt. 

• Sprogrigtighed, grammatik og retstavning.  

• Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx 
gennem lytning og forståelse.  

• Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. 
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