
 
 
 
 

Herre maskulin formtørring 
Karakter -03 - 00:  
-03 og 00- Den ringe og utilstrækkelige præstation.  
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 
 

• Ikke overholdt eksamens skrevne kriterier eller gives for den helt utilstrækkelige eller uacceptabel 
præstation 

 
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 maskulin formtørring ud fra kundens 

ansigtsform, kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at det er for den 
utilstrækkelige og minimalt acceptabel præstation! 
 
- Frisurens proportioner kan afvige væsentligt i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 
- Friseringen kan i mindre grad være ren og blank. 
- Eleven har en del mangler i udførelsen af at anvende den rette mængde produkt. 
- Frisureren kan forekomme mindre firkantet på hovedets runde punkter og fremstår mindre 

maskulin. 
- Silhuetten af formen kan forekomme asymmetrisk. 
- Shinelinen kan forekomme ujævn ift. frisurens form. 
 

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 teknisk maskulin formtørring ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 
hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme adskillige 
væsentlige mangler! 

 
- Frisurens proportioner kan afvige væsentligt i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 
- Friseringen kan i mindre grad være ren og blank. 
- Eleven har en del mangler i udførelsen af at anvende den rette mængde produkt. 
- Frisureren kan forekomme mindre firkantet på hovedets runde punkter og fremstår mindre 

maskulin. 
- Silhuetten af formen kan forekomme noget asymmetrisk. 
- Shinelinen kan forekomme en del ujævn ift. frisurens form. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Herre maskulin formtørring 
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 teknisk maskulin formtørring ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 
hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme en del mangler! 
 

- Frisurens proportioner kan afvige en del i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 
- Friseringen kan i mindre grad være ren og blank. 
- Eleven har en del mangler i udførelsen af at anvende den rette mængde produkt. 
- Frisureren kan forekomme mindre firkantet på hovedets runde punkter og fremstår mindre 

maskulin. 
- Silhuetten af formen kan være lidt asymmetrisk. 
- Shinelinen kan forekomme en del ujævn ift. frisurens form. 

 
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 teknisk maskulin formtørring ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 
hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme mindre 
væsentlige fejl! 
 

- Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 
- Friseringen er ren og blank i en mindre grad. 
- Frisureren er firkantet på hovedets runde punkter, dog må hjørnerne forekomme knap så 

skarpe, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til klædelighed. 
- Silhuetten af formen kan være lidt asymmetrisk. 
- Der forefindes en ren shineline efter frisurens form. 

 
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 teknisk maskulin formtørring ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 
hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme få uvæsentlige 
fejl! 
 

- Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens ansigtsform og størrelse. 
- Friseringen er ren og blank. 
- Eleven formår at anvende den rette mængde produkt. 
- Frisureren er firkantet på hovedets runde punkter, dog må hjørnerne forekomme knap så 

skarpe, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til klædelighed. 
- Silhuetten af formen er symmetrisk. 
- Der forefindes en ren shineline efter frisurens form. 

 



 
 
 
 


