
VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF UDDANNELSER PÅ TECHCOLLEGE

Du søger en kvoteplads på Kosmetiker eller Frisør uddannelsen 
Opstart d. 10. august 2020



• Velkomst

• Facts om uddannelsesforløbet til Kosmetiker og Frisør på 
TECHCOLLEGE

• Lidt om uddannelsernes opbygning 

• Hvordan kommer du i lære?

• SU – Befordring

• Pause 

• Info om Bootcamp/ samtaler den 15. juni 2020

• Afslutning 

Program 



Faglærer

Uddannelsesvejleder

Praktikpladskonsulent 

Uddannelsesleder   

Du møder i dag…..

Kosmetiker Frisør

Vinni, Sandra og Mille, Naja, Pernille, Claus, og Louise

Ditte Heiden Pedersen

Dorthe Haaning tlf. 2526 6967 Tina Hillgren: tlf. 2526 6516

Mail: dosi@techcollege.dk Mail: tch@techcollege.dk

Pia Susanne Jørgensen

mailto:dosi@techcollege.dk
mailto:tch@techcollege.dk


Adgangskrav:

• 02 i dansk ved folkeskolens afgangsprøve

• 02 i matematik ved folkeskolens afgangsprøve

Dette er et kriterie for at komme videre i processen.

Afklaring af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) – elever over 25 år

Inden uddannelsesstart



Fælles fag der SKAL bestås for at komme videre på hovedforløbet:

Grundfag:

Dansk E-niveau, eksamen

Design E-niveau bestået

Afsætning F-niveau bestået

Grundforløbsprøve bestået

Frisør

+ Kemisk arbejdsmiljø for frisør

Grundforløb 2
Vi lærer sammen/  Vi samarbejder

Vi arbejder: helhedsorienteret

Projektorienteret og tværfaglig!



Grundforløbet  

Del 1 (20 uger)     Del 2 (20uger) Hovedforløb - uddannelsesaftale

Skolepraktikmulighed i Nørresundby

Kosmetiker 2½ år

Adgangs 
begrænsning

5 5 5 5 6 5

Skriftelig 
teoriprøve

Skole prøve

Overgangskrav:
• dansk E – niveau 

• design E – niveau

• afsætning F – niveau

GRUNDFORLØBSPRØVEN BESTÅET/IKKE BESTÅET   



Frisør 4 år

Uddannelsesaftale med en salon

Skolepraktikmulighed i Nørresundby

GF1 GF2
Adgangs 
begrænsning

5 5 5 5 5 5 5 5

Svendeprøve

Skriftelig 
teoriprøve

Skole prøve

Grundforløbet  
Del 1 (20 uger)     Del 2 (20uger) Hovedforløb - uddannelsesaftale

Overgangskrav:
• dansk E – niveau 

• design E – niveau

• afsætning F – niveau

• Kemisk arbejdsmiljø

GRUNDFORLØBSPRØVEN BESTÅET/IKKE BESTÅET   



Du søger en kvoteplads 

• Optages på grundforløbets del 2 og starter på lærestedet 
efter bestået grundforløb

Du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver

• Begynder på uddannelsesstedet og starter efterfølgende 
på grundforløbet

• Begynder på grundforløbet (med en underskreven kontrakt 
fra den dag, du starter på grundforløbet)

• Begynder i Ny mesterlære (og springer over dele af 
grundforløbet)

Mange måder at starte uddannelsen på

PRAKTIKPLADS (= læreplads)

Hvor søger jeg?

• Hele Danmark
• Vær parat til at flytte!

Hvordan tager jeg kontakt? 

• Personlig henvendelse



I jobbet som frisør og kosmetiker  er du….

• Er tæt på andre mennesker

• Skal kunne sætte kunden i centrum, også på en ”dårlig”  dag

• Er PÅ fra du møder til du går hjem

• Skal være opmærksom på din personlig fremtræden

• Skal være opmærksom på dit sprog

• Være parat til branchens arbejdstider

• Være parat til at være model for din medstuderende

Din passion - du - tænker, taler, lever og ånder for dit fag

KOSMETIKER

- Ingen kunstige negle 

og vipper

- Intimitet/blufærdighed



• Vådt arbejde og daglig kontakt med allergifremkaldende stoffer er 
en del af frisør og kosmetikerfaget

• Hudirriterende stoffer og vådt arbejde kan udløse håndeksem, 
ligesom allergifremkaldende stoffer i de produkter, frisør- og 
kosmetikerne bruger

• Har du haft børneeksem eller har du allergi/eksem

• Søg læge – bliv testet – drøft dit uddannelsesvalg  

Videnscenter for allergi 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 08.15 – 11.15 Design Faglig teori Dannelsesblok Hygiejne Praktisk 
behandling

Middagspause
Kl. 11.15 – 11.45

Kl. 11.45 – ca. 
15.15

Dansk Klar til klinik Studietid Spa Afsætning

Din hverdag på skolen

Og så har vi bevægelse i ca. 45 minutter om dagen i gennemsnit og  dannelsesblokke løbende hen over de 20 uger

Sådan kunne dit skema se ud en tilfældig uge på grundforløbet: Kosmetiker

Teori og praksis – går hånd i hånd…

Vi arbejder med temaer og projekter her på TECHCOLLEGE

OBS: 
Åbent hus lørdag d. 14/11



• Fokus på relationer i klassen og på tværs

• Fokus på et godt studiemiljø med forskellige 
aktiviteter, arrangementer og elevdage fx

• Fællesdage/-aktiviteter

• Elevforum

• Foredrag

• SKILLS

• Elevfester

Og så er der alle de ting I selv tager initiativ til……. 

Studiemiljø



En bærbar pc/tablet hver dag

Bøger kan købes via skolen– ca. 800 kr.
Eller du kan bruge grundforløbsbogen digitalt via Praxis online m. uni-login 

Omkostning til kopier 500 kr. (engangsbeløb som dækker hele din uddannelse)

Du får brug for

Du skal herudover forvente en udgift til:

Frisør: 

• Klippeteknikbog til ca. 1.300 kr.

Kosmetiker:

• Arbejdstøj i klinikken fx en kittel Der er mulighed for at købe/bestille kliniktøj på skolen ved Praxiswear.dk ellers kan du selv 

anskaffe arbejdstøjet.

• Penselsæt (ift. penselsæt kan du medbringe egne pensler, låne eller købe et sæt til ca. 450 kr.)

• Kosmetiker bogen kun kan købes online – billigst via skolen



Kom og vær med 

- Vi forventer du kommer til tiden og deltager i 

undervisningen og laver dine ting til tiden

Reglerne er enkle

- Du har mødepligt til alle timer og pligt til at deltage aktivt i   

undervisningen – det er ligesom en arbejdsplads!

Vær en del af fællesskabet

- Hvis du kommer for sent, forstyrrer det i timen

Bed om lov til at holde fri

- Du skal udfylde en blanket når du vil søge om fri

Sig til hvis du er syg. Skolen skal have besked

VI ER DIN NYE ARBEJDSPLADS….

Uddannelsesperiode: 10.08.20 – 15.01.21 

Efterårsferie uge 42:     12.10.20 – 16.10.20

Juleferie 18.12.20 - 04.01.21

OBS! Der gives ikke fri til ferie uden for 

ferieperioderne



1) Fra din bopæl til skolen mindst 5 kvarters transporttid med 
offentligt transportmiddel. 

2) Og du har valgt den nærmeste skole, hvor du kan tage den 
ønskede uddannelse eller det ønskede speciale.

• Pris: inkl. kost og vask koster kr. 542 pr. uge, hvis du er fyldt 
18 år eller har en uddannelsesaftale og er berettiget til at bo 
på skolehjemmet.

• Er du under 18 år og uden uddannelsesaftale, er opholdet 
gratis.

Skolehjem



Hvis du har varig funktionsnedsættelse
• Ordblind

• Fysisk handicap

• Psykisk diagnose

Dokumentation:
• Ordblindetest

• Dokumentation fra læge/speciallæge

• Udredning fra psykiater/speciallæge

Så har du følgende støtte muligheder:
• IT-udstyr (Scanner, scannerpen, pc med programmer, programmer til egen pc.)

• Specialmøbler, ortopædiske sikkerhedssko, tolkebistand m.m.

• Studiestøttetimer – tilrettelægges efter behov.

Kontakt os hvis du har brug for hjælp, jo før jo bedre 

Louie Thierry Pedersen mail: lotp@techcollege.dk - tlf. 25266970

Specialpædagogisk støtte - SPS

mailto:lotp@techcollege.dk


Ungdomskort
Vil du søge ungdomskort/buskort, skal du bruge dit 

NemId for at søge på; www.ungdomskort.dk

Du kan først søge om ungdomskort, når du er 
optaget på uddannelsen.

Der er en behandlingstid på ca. 14 dage.

DU KAN TIDLIGST SØGE, NÅR DU HAR FÅET BEKRÆFTELSE 

PÅ OPSTART PÅ UDDANNELSEN

Hvis der opstår problemer i bestillingen, 
er du altid meget velkommen til at kontakte 

Lotte Vangkilde Jacobsen

Tlf.: 7250 5172

http://www.ungdomskort.dk/


Sådan søger du SU DU KAN TIDLIGST SØGE, NÅR 

DU HAR FÅET BEKRÆFTELSE 

PÅ OPSTART PÅ 

UDDANNELSEN



• Følg med på: www.techcollege.dk

• På forsiden finder du link til bl.a. studiestart og alle de 
erhvervsuddannelser, du kan tage på TECHCOLLEGE

• På Facebook kan du se et bredt udsnit af de aktiviteter, der 
foregår på skolen

• Facebook: TECHCOLLEGE 

Følg med…



• Christina er dyrepasserelev i Afrika

• Jeppe er industritekniker i Vietnam og danmarksmester 2017

Praktik i udlandet



Kontakt vejledningen - ring, sms eller mail:

Ditte Heiden Pedersen
2526 6917

dipe@techcollege.dk 

På hjemmesiden www.techcollege.dk finder du også vejlederne 
under punktet kontakt.

Vi kan hjælpe med råd og vejledning, som vedrører din
uddannelse, også i dine praktikperioder.

Vejledning



• På din mobilitet (er du klar til at flytte/ kører langt efter en læreplads)

• Studieegnethed og modenhed 

• Erhvervserfaringer fx
• Frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob 

• Personlige kompetencer fx at:
• Du er fleksibel

• Du kan have mange bolde i luften uden at miste overblikket 

• Du er mødestabil 

• Du er en teamplayer.

Ved udvælgelsen af kvoteelever

bliver der fx lagt vægt på:



Plan B - Hvad laver du indtil du får en uddannelsesaftale eller 

på ny søger en kvote plads?

Hvis du ikke bliver optaget i denne omgang tilbyder vi dig en 
personlig vejledning fra enten:

• Vejleder 

• Praktikpladskonsulent eller 

• UU-vejledningen

Kom godt videre 
Hvis du ikke bliver optaget

LÆREPLADS GIVER DIREKTE 
ADGANG TIL GF2. 
• Giv os besked hurtigst 

muligt, hvis du får en 
læreplads eller får kontakt 
til en mester.

I resten af 2020 er der ekstra 
løn tilskud til elever



Det videre forløb….

Tidsfrister til en kvoteplads med start den 10. august 2020

15. Juni 13-16
Samtaler

19. juni
Du får besked på, om du er optaget på en kvoteplads.

23. juni
Du skal svare på, om du vil gøre brug af din frisørkvoteplads (Såfremt vi ikke 
har din accept rettidigt, giver vi din plads til en anden)




