
 

 

 

Skægklipning – skal bedømmes visuelt dvs. ingen frisering eller træk i skæg 
Karakter 12: 
12- Den fremragende præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige 

mangler 

 

• Være i stand til at udføre en klædelig skægklipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

skægkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme få 

uvæsentlige fejl! 
 

- Skæggets størrelse er proportionel i forhold til modellens ansigtsform, størrelse og fremstår 

klædeligt. 

- Skægget fremstår så hår vender i samme retning - dog ikke ved hvirvler 

- Kant afsætning er ren og der er taget hensyn til hvirvler 

- Huden udenfor kantafsætning er glat. 

- Eleven formår at anvende den rette mængde skægolie, balm eller skægvoks 

- Der udvises god hygiejne ved brug af værktøj 

- Der er holdt orden på arbejdsplads undervejs i forløbet. 

 

 

 

 

 

Karakter 10: 
10- Den fortrinlige præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

 

• Være i stand til at udføre en klædelig skægklipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme mindre 

væsentlige fejl! 
 

- Skæggets størrelse er proportionel i forhold til modellens ansigtsform, størrelse og fremstår 

klædelig. 

- Skægget fremstår så hår vender i samme retning i mindre grad - dog ikke ved hvirvler 

- Kant afsætning er ren og der er taget hensyn til hvirvler 

- Huden udenfor kantafsætning er glat 

- Eleven formår at anvende den rette mængde skægolie, balm eller skægvoks 

- Der udvises god hygiejne ved brug af værktøj 

- Der er holdt orden på arbejdsplads undervejs i forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skægklipning– skal bedømmes visuelt dvs. ingen frisering eller træk i skæg 

Karakter 7: 
7- Den gode præsentation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 

 

• Være i stand til at udføre en skægklipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, skægkvalitet og 

krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme en del mangler! 
 

- Skæggets proportioner kan afvige en del i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 

- Skægget fremstår i mindre grad, at hår vender i samme retning. 

- Kantafsætning er ikke helt ren 

- Huden udenfor kantafsætning er et enkelt sted ikke glat 

- Eleven har en del mangler i udførelsen af at anvende den rette mængde produkt 

- Der udvises god hygiejne ved brug af værktøj 

- Der er holdt orden på arbejdsplads undervejs i forløbet. 

 

 

 
 

Karakter 4: 
4- Den jævne præstation. 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

 

• Være i stand til at udføre en rutinepræget skægklipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

skægkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme adskillige 

væsentlige mangler! 

 

- Skæggets proportioner kan afvige væsentligt i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 

- Skægget fremstår i mindre grad, at hår vender i samme retning. 

- Eleven har en del mangler i udførelsen af at anvende den rette mængde produkt. 

- Kantafsætningen er ujævn 

- Huden udenfor kantafsætning er i mindre grad ikke glat 

- Der udvises god hygiejne ved brug af værktøj 

- Der er i mindre grad, holdt orden på arbejdsplads undervejs i forløbet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skægklipning– skal bedømmes visuelt dvs. ingen frisering eller træk i skæg 

Karakter 02: 
02- Den tilstrækkelige præstation.  

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 

• Være i stand til at udføre en mindre rutinepræget skægklipning ud fra kundens ansigtsform, 

kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at det er for den utilstrækkelige 

og minimalt acceptabel præstation! 

 

- Skæggets proportioner kan afvige væsentligt i forhold til modellens ansigtsform og størrelse 

- Skægget kan i mindre grad fremstå, at hår vender i samme retning. 

- Kant afsætning er meget ujævn/skæv 

- Huden udenfor kantafsætning er i mindre grad ikke glatbarberet 

- Eleven har en del mangler i udførelsen af at anvende den rette mængde produkt 

- Der udvises i mindre grad god hygiejne ved brug af værktøj 

- Der er i mindre grad, holdt orden på arbejdsplads undervejs i forløbet. 

 

 

Karakter -03 - 00:  
-03 og 00- Den ringe og utilstrækkelige præstation.  

 

Eksempler på utilstrækkelig og uacceptabel præstation: 
 

- Ikke overholdt eksamens skrevne kriterier eller gives for den helt utilstrækkelige eller 

uacceptabel præstation 

- Håret stritter ud til alle sider 

- Skægget er direkte uklædeligt 

 

 


