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Retningslinjer for afholdelse af skoleprøven til frisør 
 
Forud for skoleprøven 

Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere udarbejder én prøve gældende for foråret og én 

prøve gældende for efteråret. 

Prøven, disciplinerne og bedømmelseskriterierne offentliggøres på Uddannelsesudvalgets 

hjemmeside www.sus-udd.dk under fanen frisør => skole => skoleprøve, senest 2.1 og 1.7 – med 

virkning 4 uger efter. 

Skoleprøven afholdes så vidt muligt 2 måneder før svendeprøven. 

Skoleprøven afholdes inden for ugens 3 første dage. 

Skolen skal inden prøveafholdelse vurdere, om eleven er klar til at gå til skoleprøve. 

Inden prøveafholdelse, drøftes disciplinerne godt igennem mellem lærer og elever, så eleverne ikke 

misforstår disciplinerne. 

Skolen står for koordinering af skoleprøven med eleverne. 

 

Under skoleprøven 

Under prøvens afvikling er det skuemestre og eksaminators opgave at overvære og observere 

elevenes måde at løse opgaverne på, og skrive notater undervejs.  

Prøverne skal afvikles inden for den tid, der er anført ud for hver disciplin.  

Ved afslutning af Herrearbejdet, voterer censor og eksaminator, omkring hver enkel elev og 

fastsætter en karakter til den enkelte elev.  Hensigten er at etablere enighed om den karakter, eleven 

skal have. 

Ved afslutning af Damearbejdet, voterer censor og eksaminator, omkring hver enkel elev og 

fastsætter en karakter til den enkelte elev.  Hensigten er at etablere enighed om den karakter, eleven 

skal have.  

 

Karaktergivningen 

Delkarakteren inden for både herre- og damearbejde vægtes som følgende:  

(gældende for version 9 – gældende fra 1. august 2019) 

• Klipningen vægter 75%  

• Stylingen vægter 25% 

 

Følgende vægtningsprocent er gældende for version 9 – gældende fra 1. august 2020. 

• Klipningen vægter 65%  

• Stylingen vægter 35% 

 

Der skal være opnået mindst beståelseskarakteren 02 for hver delkarakter (hhv. herre-og        

damearbejde). 

Såfremt den ene delkarakter ikke bestås – skal eleven til omprøve.  

Denne endelige karakter fremkommer som et gennemsnit af de to delkarakterer, der voteres om 

til skoleprøven - én delkarakter for herre- og én delkarakter for damearbejde. De to        

delkarakterer vægtes ligeligt. Jf. Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse §15. 
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Eksaminator informerer eleven om skoleprøven er bestået eller ikke bestået.   

 

 

Efter skoleprøven 

På skolebeviset skal der angives én karakter for skoleprøven. 

Alle opgaver i skoleprøven skal være bestået for at komme til svendeprøve.  

Alle notater omkring elevens præstation og fastsættelse af karakterer skal gemmes i 1 år af den 

pågældende skole. 

Materialet fra Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere omkring karakterafgivning, kan 

være en hjælp til karakterfastsættelsen.  

 

Klager over prøver 

Elever kan indgive klage over forhold vedrørende skoleprøven, hvis klagen er begrundet i forhold 

tilsvarende reglerne om klager over prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i 

erhvervsrettede uddannelser. Det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) træffer 

afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan 

tages til følge. 
Jf. §36 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser: 

Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis 

eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden 

ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende 

fuldmagt hertil. 

Stk. 2. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Institutionen kan 

dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. 

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med 

skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. 

 

 

 

Retningslinjer ved omprøve til skoleprøven frisør 
 

Hvis en elev ikke består skoleprøven, skal eleven til omprøve hurtigst muligt i forhold til en 

individuel vurdering – vurderet af skolen. 
Jf. §5 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser: 

Stk. 3. Eksaminanden kan deltage i samme prøve 2 gange. Institutionen kan tillade deltagelse i 1 prøvegang mere, hvis det er  

begrundet i usædvanlige forhold. Ved prøver omfattet af § 11 træffer institutionen afgørelse efter samråd med det faglige  

udvalg. 

Stk. 4. Ny prøve skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afholdes ved institutionen,  

eventuelt som sygeprøve, jf. § 6, stk. 1. 

 

Hvis en elev ikke består skoleprøven, skal det faglige udvalg have besked hurtigst muligt på mail 

sus@sus-udd.dk eller på tlf. 32 54 50 55. 

Kun de opgaver der ikke er bestået, kan eleven gå til omprøve i 

Ved omprøve vælger skolen om prøven skal foregå på model eller på øvelseshoved. 
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