KRITERIER FÖR PRIVATA MAKEUP & STYLISTSKOLOR 2013
MÅL FÖR UTBILDNING INOM MAKEUP, HÅR, STYLING:
Eleven ska genom utbildningen nå grundläggande kunskaper inom makeupartisteri, hårstyling, styling för att sen själv kunna
vidareutveckla kreativitet, kommunikation och skapande samt tekniker inom området. Eleven ska ges förutsättningar för att
kunna arbeta som makeupartist/stylist inom de områden som skolan säger sig arbeta mot. SEYF har valt att göra följande
indelningar:
· Make Up Artist
· Make Up Artist – Karaktär
· Make Up Artist – Hårstylist
· Hårstylist
· Stylist – klädkommunikatör
· Stylist – stilkonsulent – personal shopper
· Visuell stylist/designer
För att skolan ska få godkännande som utbildningsanordnare inom dessa områden ska
skolan hålla utbildning under minst 10 veckors tid och under minst 300 lärarledda
studietimmar.
Eleven ska behärska olika material, tekniker, produkter, färg, form, proportioner, uttryck, komposition och stil väl. Ha
förståelse för mättnad, nyans och intensitet samt arbete med färgscheman, estetisk kommunikation och visuellt skapande,
bildspråk och hur vi uppfattar färg och form.
Eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla kreativitet, teknisk skicklighet och få skapa utifrån sina egna förutsättningar
inom vald utbildning mot branschens krav och individuella mål. Utöver detta ska eleven också få med sig grundläggande
kunskaper om hygien, varumärkesbyggande samt konsten att marknadsföra sig själv. Och ges god kännedom om branschen
och dess olika områden, krav och nivåer.
Eleven ska efter avslutad utbildning kunna arbeta mot en professionell karriär inom valt område.

KRITERIER FÖR PRIVATA MAKEUP & STYLISTSKOLOR 2013
ÄGARE/REKTOR OCH DESS BAKGRUND:
Det skall, på skolans hemsida eller i skolans broschyr, noggrant redogöras för skolans ägarförhållande
och ägarens/rektorns bakgrund så att, potentiella elever lätt kan se vem som ansvarar för
utbildningen.
KRITERIER ATT UPPFYLLA FÖR UTBILDNINGSANSVARIG PÅ SKOLAN:
· Minst 5 års väl dokumenterad erfarenhet från branschen i Sverige eller utomlands.
· Formell utbildning inom pedagogik/didaktik.
KRITERIER ATT UPPFYLLA FÖR SEYF-CERTIFIERADE LÄRARE:
· Minst 7 års yrkeserfarenhet eller Formell utbildning samt minst 3 års väl dokumenterad erfarenhet från branschen inom det
område undervisning sker inom.
· Formell pedagogisk/didaktisk utbildning.
· Grundkunskaper i ekonomi, marknadsföring, företagande och kommunikation.
Om lärarutbildning saknas kan personen valideras genom examination via SEYF. För godkännande krävs:
· Godkänt resultat på SEYFs teoretiska tentamen
· Godkänt resultat på SEYFs praktiska tentamen
· Godkänt resultat på SEYFs föreläsande tentamen
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MARKNADSFÖRING:
Skolans marknadsföring skall vara författad på ett sådant sätt, att eleven lätt kan avgöra, vad som
ingår i utbildningen, vad som garanteras i form av lärare, lokaler, praktik samt vad som utlovas i fråga om jobb och
framtidsutsikter.
PRODUKTER:
Det ska tydligt och klart stå i/på skolans prospekt/hemsida och i kontraktet vilket värde som ingår i
produktpaket och hur mycket eleven måste räkna med att lägga ut själv och utöver, om någonting behöver kompletteras.
Detta får inte komma som en överraskning för eleven!
SPRÅK:
Undervisningen skall till 100 % ske på, i marknadsföringen, angivet språk.
KURSPLAN:
Kursplanen ska vara tydligt redovisad och lättläst i broschyr/kursinformation och på hemsida.
ANTAL KURSDELTAGARE:
Det ska tydligt stå hur många kursdeltagare som maximalt får delta i en klass. Per åtta elever
skall det finnas minst en lärare, för att på så sätt garantera varje
elev tillräckligt med tid, och alltid minst en SEYF godkänd behörig lärare per klass och undervisningstillfälle.
KONTRAKT:
Kontraktet ska vara utformat på ett tydligt sätt, som inte lämnar något utrymme för misstolkning om
vad som ingår i utbildningen, produktpakets värde samt vad som garanteras i form av praktik.
Dessutom bör det tydliggöras vad som händer om eleven blir sjuk och tvingas avbryta utbildningen.
DIPLOM OCH BETYG:
Diplomet ska utfärdas både på svenska och engelska, inneha elevens korrekt stavade namn samt innehålla skolans
kontaktuppgifter. Betyg ska enbart utfärdas av behörig lärare, utifrån formella regler och utifrån Skolverkets betygskriterier.
Annars ska betyg användas i form av ”godkänd” eller ”icke godkänd” och under utbildningens gång möjligtvis användas i
form av termer vid bedömning för att hjälpa eleverna att veta hur de ligger till och vad de behöver utveckla för att nå
individuella mål med sin utbildning. Vid betyg ska de stå skrivna på svenska och engelska samt att kursmål och
betygskriterier bifogas.
LOKALER:
Lokalerna ska vara lämpade för undervisning och hålla hög hygienstandard samt ha god temperatur
och tillräcklig ventilation för det antal personer som kommer att vistas där.
Ljuset ska vara satt med dagsljuslampor för att på ett korrekt sätt återge färgerna.
Det ska finnas en avställningsyta för varje elev om minst 70x50cm (makeup/hår).
Varje elev ska ha minst 1 m i bredd på arbetsytan.
Stolarna ska ha fotstöd, vara ergonomiskt designade samt vara höj och sänkbara upp till minst
80cms höjd.
Speglar och arbetsbord skall avtorkas med rengöringsmedel mellan varje användare.
Erforderlig branddokumentation skall finnas.
STÄDNING:
Det ska finnas en grovvask för städning och smutsigt vatten.
En separat ho måste finnas för rengöring av penslar och redskap.
Desinfektion skall finnas lättillgängligt för händer och redskap.
Arbetsplatserna ska dammsugas varje dag och våttorkas minst en gång i veckan.
SKOLLAGEN ska följas gällande likabehandling och plan mot diskriminering kränkande behandling.	
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