Innehåll
Kriterier Grundutbildning Singelfransförlängning / Utbildningens längd och mål
Kursmateriel och teori
Certifikatprovet
15 obligatoriska teorifrågor för certifikat
Certifikatet - dokumentet som bevisar din elev’s kunskaper.
Utbildningens produkter
Säkerhetskrav/Säkerhetsföreskrifter
Hygienkrav
Skicka in din ansökan till SEYF
Konferenser och fortbildningar till godkända skolor
Kriterierer för att bli godkänd skola för ögonfransförlängning
1. Vara eller bli medlem hos SEYF
2. Skicka in giltigt registreringsbevis och F-skattsedel
3. Ansvarig kursledare har själv gått en utbildning där denne blivit certifierad genom
certifikatprov och arbetat professionellt på heltid minst 3 år.
3.1 Om kursledaren ej kan påvisa godkänd utbildning kan individuell prövning göras.
4. Behandlingsförsäkring skall täcka lärare, elever, anställda, kunder och modeller.
5. Ha tillräckliga kurslokaler för utförande av utbildning.
5.1 Kurslokalen skall vara utrustad med ordentlig ventilation, utsug skall finnas tillgängligt, britsar, ordentlig belysning,
samt alla verktyg för utbildning skall vara professionellt utformade.
5.2 Kurslokalen skall ha tillgång till rinnande vatten.
5.3 Kurslokalen skall ha tillgång till toalett, kök/Trinettesamt separat utrymme för elevernas måltider under
utbildningen.
5.4 Kurslokalen skall ha brandvarnare, brandsläckare, förstabandslåda inkl ögonskölj.
6. Utbildningen skall visa unicitet; att utbildningen är så pass unik att den ej kopierat
annan skolas kursplan/kursmateriel/utförande.
Kriterier för att bli godkänd kursledare under en skola som redan är SEYF-godkänd
Den godkända skolan skickar anmälan om ny kursledare
Kursledaren skall:
1. Vara eller bli medlem hos SEYF
2. Vara anställd av den godkända skolan alternativt vara konsult med egen F-skattsedel.
3. Kursledaren har själv gått en utbildning där denne blivit certifierad genom certifikatprov
och arbetat professionellt på heltid minst 3 år.
4. Gått dokumenterad kursledarutbildning hos godkänd skola.
5. Följa alla krav enligt SEYF´s kriterier för godkänd skola.
Om utbildningen hålls i andra lokaler än den godkända skolans, skall ny ansökan om kurslokal göras.
UNDANTAG/Assistent till godkänd kursledare
Assistenten är endast till för att assistera under uppsikt av godkänd kursledare.
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Grundutbildning Singelfransförlängning och volymfransutbildning
Utbildningens längd och mål
1. Eleven skall få utförlig information om pris inkl moms, utbildningens uppläggoch
värde på startkit innan bokning. Avbokningsregler skall tydligt framgå.
Information på nätet angående avbokningsregler gills inte enligt svensk lag.
2. Eleven skall genomgå spirometri-undersökning och få tjänstbarhetsintyg innan utbildningen
börjar.
3. Kurs i kemiska hälsorisker enligt Arbetsmiljöverket skall hållas i samband med utbildningen
eller innan utbildningen startar och skall ingå i kursavgiften.
4. Utbildningen skall vara ledd av SEYF-godkänd kursledare minst 4 dagar á minst 8 tim/dag.
5. En SEYF-godkänd kursledare kan hålla max 4 elever vid ett kurstillfälle + 2 extra
elever med assistans från certifierad stylist. Kursledaren skall vara på plats under hela utbildningen.
6. Under utbildningens dagar skall varje elev ha ett minimum om 4 modeller vardera att utföra en
ögonfransförlängning på. Varje session skall vara minst 2,5 timme och kursledaren skall finnas på plats
och övervaka under hela sessionen.
7.Kursledaren skall visa och lägga fransar så eleven kontinuerligt får uppdatering.
8. Kursledaren skall erbjuda eleven praktisk support i form av återbesök vid minst 1 separat tillfälle efter de
första kursdagarna.
8.1 Supporten skall vara utformat på sådant vis att eleven får en chans att utföra en fransförlängning med övervakning
av kursledaren. Vid detta tillfälle får eleven en chans att på ett konstruktivt sätt kunna utveckla sitt hantverk.
9. Certifikatprov skall hållas separat, minst 6 veckor och max 1 år efter utbildning.
9.1 Skolans regler kring certifiering skall tydligt framgå innan utbildningens början,
inklusive rutiner kring ej godkända certifikatprov. Detta är ytterst viktigt om extra
kostnader utgår vid upprepade examineringstillfällen.
9.2 Eleven skall ha praktiserat på minst 30 kundbesök innan certifikatprov.
Vid praktiskt prov på volymfransar skall eleven ha praktiserat på minst 70 kundbesök.
Kursmateriel och teori
Kursdeltagaren skall i början av första utbildningsdagen mottaga:
-Kurskompendium eller kursbok
-Kompendium i kemiska hälsorisker
-Skötselråd till kunder
-Grundläggande teori
Följande grundläggande teoretisk information är obligatorisk hos alla SEYF-godkända skolor.
Kontraindikationer, hygien, fransens växtcykel,anatomi, etik och moral, ergonomi, ekonomi/prissättning, företagande,
säkerhetskrav, skötsel och kundvård, avfallshantering,(ingår i härdplastutbildning) produktkunskap, verktyg, allergiska
reaktioner, applicering,formlära/design anpassat efter kundens ögon.
Utöver teori skall godkänd kurs i kemiska hälsoriskeringå med ett minimum om 3 timmar.
Eleven skall få ett kompendium som täcker hela härdplastutbildningen samt ett kursintyg som styrker att denne har
mottagit informationen. Information att härdplastutbildningen skall förnyas vart 5:e år.
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Certifikatprovet
-Certifikatprovet skall godkännas på plats av godkänd lärare. Eller av godkänd utbildad assistent av godkänd lärare.
-Certifikatprovet skall innehålla teoriprov samt praktiskt prov på minst 1 modell.
-Läraren skall gå igenom modellens fransar enligt kraven som godkänd skola.
-Efter godkänt certifikatprov skall eleven kunna arbeta professionellt som fransstylist.
-Teoretiskt prov (singelfransar och volym)
-Teoriprovet skall innehålla 15 obligatoriska frågor utsedda av SEYF
(SEYF sätter poängsystemet på dessa frågor samt minsta poäng för att bli godkänd.)
plus egna utvalda frågor från skolans kursplan.
-Vi tillfällen där eleven inte har tillräckligt svensk kunskap eller andra hinder kan eleven göra ett muntligt teoriprov.
-Läraren ser till att inga hjälpmedel finns tillhands såsom mobiltelefon.
-Teoriprovet bör inte ta längre än 1 timme.
Praktiskt prov
-Tid för praktiskt prov: 2 timmar på levande modell (ej docka).
-Eleven skall följa hygienkraven(listas nedan)
-Eleven skall följa säkerhetskraven (listas nedan)
-Eleven skall sätta minst 70 fransar per öga på 2 timmar.
-Eleven skall applicera en form som passar modellens ögon.
-Alla fransar skall vara separerade.
-Mängden lim vid applicering skall vara minimal enligt internationella tävlingskrav.
-Fransarna skall sitta på ett jämnt avstånd om 0,5-1mm från modellens ögonlock.(0.1-0.3mm volym)
-Förlängningen skall vara symmetrisk och jämnt utspritt över kundens ögon.
-Vinklarna skall vara jämna. Dvs minuspoäng för korsade fransar. (symmetriska knippen volym)
-Säker tejpning under ögonen som ej innebär irritation eller skav på modellen.
-Minuspoäng för lim på pads.
Hela förlängningen skall utföras på ett säkert och professionellt sätt som ej medför irritation eller obehag för modellen.
-Läraren skall finnas på plats under praktiska provet för att tex övervaka hygien och säkerhetskraven.
Praktiskt prov volymfransar
Vid praktiskt certifikatprov för volymfransar gäller som ovan.
Knippena skall vara väl utformade enligt praxis för volym.
Kursledaren har som ansvar att själv utforma det praktiska provet med knippena.
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Certifikatet - dokumentet som bevisar din elev’s kunskaper.
-Skolans namn skall tydligt framgå
-Elevens för- och efternamn skall tydligt framgå.
-Certifikatet skall vara påskrivet av godkänd kursledare
-Datum för certifiering.
-Utförlig beskrivning om kunskaper som eleven erhållit.
-Att certifikatet utfärdats efter godkänt teoretiskt samt praktiskt prov.
-Att eleven fått godkänd utbildning i kemiska hälsorisker. (kan vara ett separat kursintyg)
-OBS! Det är inte tillåtet att ha SEYF loggan på certifikatet.
Utbildningens produkter
-Produkterna måste följa svensk lag enligt CPNP, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket.
-I det fall skolan har en egen webshop skall denna vara stängd för att få köpa lim för alla utom de som skickar in
certifikat för ögonfransförlängning.
Säkerhetskrav/Säkerhetsföreskrifter
-Alla verktyg som används under utbildningen skall användas med sådan försiktighet att ingen risk för skada finns.
Eleven skall under utbildningens första dag lära sig att använda dessa verktyg på ett professionellt och säkert sätt.
-Alla kosmetiska och kemiska produkter som används, inklusive lim och remover, skall användas på sådant sätt att det
aldrig finns någon risk för skada. Föreskrifter skall finnas och eleven skall under utbildningens första dag informeras
om åtgärder som skall tas utifall modellen får en produkt på huden eller i ögat eller om hon får en allergisk reaktion.
-Eleven skall få information om att yrsel kan förekomma när kunden reser sig upp från britsen.
Säkerhetskravet är att kunna ta emot kunden om hon svimmar när hon reser sig upp från britsen.
Hygienkrav
-Korrekt sterilisering av verktyg och händer mellan varje kund.
-Stylisten skall även rengöra sina händer efter varje behandling.
-Kundens hår och panna skall täckas med exempelvis pannband eller handduk.
-Munskydd som täcker mun och näsa är essentiellt under hela behandlingen.
-Rengöring av området kring modellens ögon samt ögonfransar med produkt speciellt tillverkat för detta ändamål.
-Byte av underlag mellan kunder.
-Alla produkter skall förvaras på ett hygieniskt sätt så kontaminering minimeras.
T.ex. framtagna syntetfransar skall ej återföras i sin burk efter användande.
-Fransar på karta skall klippas i mindre bitar och användas endast till en kund.
-Desinficering av fransbricka (eller byte till ren bricka) mellan varje kund.
-Arbetsområdet skall vara rent och fräscht.
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Hygien rekommendationer
-Desinficering av händer efter varje tillfälle vid beröring av tex hår, mobiltelefon mm.
-Användning av skyddskläder så som arbetskläder, förkläde och dylikt.
Skicka in din ansökan till SEYF
Följande dokument skall vara SEYF tillhanda innan ansökan prövas.
Kursledaren kommer att bli kontaktad om ytterligare komplettering behövs.
I vissa fall kan kontroll av lokaler samt praktisk bedömning behöva göras av kursledaren.
1. F-skattsedel
2. Kopia på behandlingsförsäkring samt vad denne täcker efter medlemskap i SEYF.
3. Kopior på alla giltiga certifikat kursledaren har.
4. CV och personligt brev.
5. Skolan skall ha kredibilitet. SEYF kan komma att göra kreditprövning hos upplysningscentralen.
6. Kursplan, timplan och kursmateriel.
7. Beskrivning av kurslokaler och utrustning som finns på plats, inklusive foton.
8. Produktlista med godkända produkter inom EU samt säkerhetsdatablad på alla kemiska produkter som används
under utbildningen.
9. Om egen försäljning av cyanoakrylat-baserat lim säljs från skolan skall etiketter och säkerhetsdatablad enligt
Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen bifogas.
Webshopen skall vara stängd för inköp av lim för icke certifierade.
Om inte egen försäljning av produkter finns så skall SEYF få information om var produkter köps.
10. Lista på elever som redan gått utbildningen, samt vilka som tilldelats certifikat sedan 1 år tillbaks.
(OBS enligt personuppgiftslagen får ej personnummer utdelas)
11. Skolans certifikatprov(teori). Inkl SEYFs ordinarie 15 frågor.
12. Utförliga kriterier hur det praktiska provet utförs, när eleven gör detta samt hur det godkänns.
13. Kopia på ett certifikat. Enligt SEYF´s stadgar får ej SEYF logga finnas på certifikatet.
14. SEYF kan kräva att läraren kommer till någon av SEYF´s utsedda sektionsutsedda inom fransförlängning för
att visa tillräckliga kunskaper för att bli lärare.
Efter din skola och din kursledare har blivit godkänd
Grattis, ni är nu en godkänd SEYF-skola för ögonfransförlängning.
Du kan nu använda dig utav SEYF’s logotyp.
Observera att SEYF förbehåller sig rätten att stänga av en SEYF-godkänd skola om riktlinjerna för en godkänd skola ej
följs. Stickkontroller kommer att göras regelbundet i form av kontakt med elever, lärare samt besök under
utbildningens dagar.
Vi kommer i sådana fall gå ut med frågor till skolan och en varning om inte kriterierna följs.
SEYF förbihåller sig rätten att stänga av en skola med direkt verkan.
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Rutiner
-Under utbildningens första dag skall eleverna skriva på ett godkännande att SEYF kan mottaga kontaktuppgifter
och spara dessa med skydd enligt personuppgiftslagen.
Dessa uppgifter skall sedan skickas in till SEYF efter utbildningsdagarna:
-Datum när kursen hållits
Uppgift om eleverna
-Namn
-Adress
-Tel
-Mail
SEYF förbihåller sig rätten att kunna kontakta elever efter utbildningen med bla en enkät.
Detta för att verifiera att utbildningen fortlöpande håller kriterierna för våra krav.
Elev som gått godkänd skola kan automatiskt bli medlem i SEYF som salong efter godkänt certifikatprov.
Konferenser och fortbildningar för godkända skolor
Vårt mål är att alla godkända skolor i ögonfransförlängning inom SEYF skall träffas en gång om året för
uppdateringar, vidareutbildningar (ledarskapsutbildning, marknadsföring osv. ), diskussion och inspiration.
Godkända skolor skall få information via mail från SEYF om kriterier i svenska och internationella tävlingar för att
kunna informera sina elever och anpassa sina utbildningar efter dessa kriterier.
Välkommen att bli en del av SEYF.

Franssektionen

Sektionsansvarig
Bitte Ebba Ebbersten
Tel: 070-5850924
E-post: ebba@seyf.se
Företag: Lashia AB
Bidrädande
Anna-Sophia Jeansson
Anna Törnhult
Tel: 076-3141545
E-post: info@fransstylisterna.se
Företag: Fransstylisterna Uppsala AB
Produktansvarig, lagar och regelverk
Daniel Olsson
Tel: 076-6103443
E-post: info@janesprofessionals.se
Företag: Jane´s Skönhet (Flawless by Loretta)
Internationell samverkare
Mimmi Ebbersten
Styrelsemedlem i ANZEI - Austraila & New Zealand Eyelash Industry
epost: lashia.au@gmail.com
Företag: Lashia Australia

6

