
 

 
 

 
 
 

  
 

MODULBASERT 
INSTRUKTØR UTDANNELSE 

I Pivot Point systemet 
Nivå:Basic 

 
Passer for de som har pedagogisk utdannelse og- eller 

svennebrev, eller et opplæring/vurdering’s ansvar i 
frisørfaget innenfor skole, opplæringskontor, 

svenneprøvenemnd eller i bedrift uansett nivå i 
utdanningen. 

 
 

PIVOT POINT SCANDINAVIA 
Phone:	+46	87954800 
Ranhammarsvägen	20C 

168	67	Bromma 
www.pivot-point-nordic.com 

 
 
 
 



 

       

 

 
BAKGRUNN 

 

I mer en 50 år har Pivot Point hatt fokus på utdanning og 

videreutvikling av frisører, lærlinger og frisørelever. Det 

frisørspråket vi bruker i dag som vårt fagspråk kommer fra Pivot 

Point og gjør det mulig for oss å forklare hvordan vi skal planlegge 

og designe en frisyre. De 4 grunnleggende klippemåtene, samt all 

frisyredesign av kort og langt hår ble introdusert allerede i 1962 av 

Pivot Point’s grunnlegger Leo Passages.  

I Norge brukes Pivot Point i mer eller mindre grad av de fleste 

skolene, og Pivot Point sitt system brukes i dag av ca.86 ulike land.  

Pivot Point har fokus på høy kvalitet og innovativt løsninger for 

opplæring i frisørfaget. Dette gjør Pivot Point ledende innenfor 

levering av undervisningsmateriell og verktøy til bruk i opplæring 

og- eller kompetanseheving innenfor skjønnhetsbransjen.  

Pivot Point som system er hele tiden under utvikling, og mye har 

endret seg i de senere år. Dette gjelder spesielt innenfor den 

teknologiske delen der vår første Online Learning systemet (OLS) 

har vært et revolusjonerende hjelpeverktøy i planlegging og 

gjennomføring av opplæring i frisørfaget for både instruktører og 

den studerende. Vi kan nå med stor stolthet tilby deg neste 

generasjon innenfor Pivot Point’s digital lærings portal, på Norsk. 

LAB – Learn About Beauty – Er en innovative fremtidsretta 

læringsplattform der du som veileder har tilgjengelig alt av verktøy 

og undervisningsmateriell du trenger for å levere en motiverende 

og profesjonell utdanning innenfor skjønnhetsbransjen av høy 

kvalitet.  

 



 

       

 

HENSIKT 
 

På bakgrunn av dette ønsker vi med denne Instruktørutdannelsen å kvalitetsikre at 

alle som driver opplæring av frisørfaget innehar den nødvendige kompetansen og 

erfaring både teoretisk og praktisk ut fra Pivot Point systemet. 

Målet er at alle som har opplæringsansvar i faget skal oppleve en faglig trygghet i sin 

instruktør rolle, og kunne dele sin kunnskap på en motiverende og inspirerende måte 

for våre nye frisørkollegaer.  

Vi har tro på at dette kan være med på å heve kvaliteten og den faglige forståelsen av 

opplæringen av frisørfaget.  

Gjennom utdannelsen skal du som veileder/instruktør i større grad kunne tilpasse 

opplæringen ut fra den enkelte elev/ lærling sitt behov.  

Samt kunne bidra til felles forståelse av fagopplæringen og økt samarbeid mellom 

skole – Opplæringskontor - Bedrift. 

 

Gjennom utdanningen vil du blant annet få:  

Både teoretisk innføring og praktisk trening i hvordan man kan bruke 
materialet og verktøyene som finnes innenfor Pivot Point systemet og LAB – 
Learn about beauty -  

Innføring og bruk av Mindfullness Teaching som pedagogisk og didaktisk 
plattform i oppbygging av undervisningen. 

Innføring og bruk av Pivot Point’s opplæringsplanen for frisørfaget som viser 
deg når, hva, hvordan og hvorfor.  

Opplæringsplanen er bygd opp på bakgrunn av kompetansemålene for 
frisørfag og Pivot Point sitt opplærings system.  

Planen viser deg hvordan du kan tilpasse opplæringen på en god måte både på 

ulike nivå og tilpasset den enkelte elev/lærling sitt behov. Opplæringsplanen 

er et godt verktøy for deg som lærer eller instruktør å følge eleven/lærlingen 

sin progresjon i opplæringen og som et verktøy i samarbeid mellom skole, 

bedrift og opplæringskontor. 

Innføring av arbeidstegninger (Strukturtegning) som verktøy for å vise 
hvordan man skal forstå og videreformidle sin visjon og hvordan man skal 
utføre arbeidet i praksis. Innføring og bruk av ulike vurderings/evaluerings 
verktøy. 



 

       

 

 

 

SE, TENKE, SKAPE OG TILPASSE SOM EN 
DESIGNER – DE 4 HJØRNESTEINENE I DESIGN 
 

 

SE som en designer handler om å finne inspirasjon, visuelt og konseptuelt 

seende. Å se som en designer på ulike nivå i forhold til bacik, detalj, abstrakt 

ut fra design elementene form, farge, textur. 

TENKE som en designer handler om å analysere og organisere sin visjon. 

Skape en plan for det ønska resultatet gjennom arbeidstegninger, valg av 

teknikk, verktøy, produkter. 

SKAPE som en designer handler om å utføre de valgte teknikker på en 

praktisk måte ut fra sin visjon. 

TILPASSE som en designer handler om å sammenfatte sin visjon og praksis 

til virkeligheten utfra stil, form og personlighet. 

Utdanningen er organisert i 5 ulike moduler som har hvert sitt tema og 

fokusområde. Etter gjennomføring av alle modulene i utdannelsen vil du bli 

sertifisert som Instruktør innenfor Pivot Point systemet.  

Utdannelsen vil gi deg nødvendig kompetanse og trygghet til å undervise i 

opplæring av frisørfaget med utgangspunkt i Pivot Point sitt opplærings 

systemet innenfor disiplinene: klipp av dame og herre, skjeggklipp, farge, 

hairdesign av kort og langt hår, og textur.  

Gjennom utdannelsen vil Pivot Point sitt system nøye gjennomgås både 

teoretisk og med praktisk trening innenfor de ulike modulene med 

utgangspunkt i helhetlig tenking rundt det å skape en helhetlig frisyredesign.  

 

 

 

 

 



 

       

PRESENTASJON av det faglige innholdet i modulene 

 

Modul 1: Langthår design (Varighet 2 dager) 

I denne modulen gjennomgår vi de 6 grunnleggende langhårsteknikkene tvinning, 
knuter, overlapp, fletter, loops og rolls. Vi gjennomgår terminologien for lang 
hårdesign med utgangspunkt i de 5 trinnene med fokus på form, tekstur, tyngde, 
retning, linjer, distribusjon, prepareringsfasen, produkt, verktøy, samt ulike 
festeteknikker med strikk og nåler. Igjennom den praktiske workshopen trener vi her 
på grunnteknikkene hver for seg, og i kombinasjon innenfor ulike nivå fra Basic til 
Advanced.  

Modul 2: Klipp, farge og styling (Varighet 4 dager) 

I denne modulen går vi igjennom de 4 grunnleggende klippeteknikkene inkl. Farge og 
styling i en helhetlig frisyredesign. Vi gjennomgår terminologien for klippedesign 
med utgangspunkt i de 7 trinnene i skapende prosess med fokus på form, tekstur, 
struktur, tyngde, retning og linjer i langt, medium og kort hår. I den skapende 
prosessen tilpasser vi farge og ulike moderne stylings teknikker som tilpasses de 4 
grunnklippene ut fra designprinsippene repetisjon, alternasjon, progresjon og kontrast 
i symmetriske eller asymmetriske frisyredesigner.  

Modul 3: Textur (Varighet 2 dager) 

I denne modulen går vi igjennom ulike rullingsteknikker for å skape ulike aktive 
teksturer i langt, halvlangt og kort hår. Vi gjennomgår designprinsippene og 
terminologien for tekstur med fokus på form, linjer, tyngde, aktiv eller uaktiv tekstur 
og kontraster. 

Modul 4: Herredesign (Varighet 2 dager) 

I denne modulen går vi igjennom de 4 grunnleggende klippeteknikkene inkl. Farge og 
styling i en helhetlig frisyredesign for herre. Vi gjennomgår terminologien for 
klippedesign med utgangspunkt i plan, retningsbasert distribusjon, jevn overgang, 
-over-kam teknikk og fadeteknikk for å skape en mer maskulin design i lengre, 
halvlange og korte former på herre. Her vil vi også gjennomgå noen øvinger innenfor 
skjeggklipp. 

Modul 5: Hairdesign (Varighet 2 dager) 

I denne modulen går vi igjennom hvordan man kan forandre effekten i en hairdesign 
ved plassering og bruk av ulike typer verktøy og teknikker i håret med bruk av fønh, 
curlere eller Clips. Vi gjennomgår hairdesign terminologien med fokus på expansjon, 
plassering av volum, form, tekstur, retning, rette eller buede former/linjer og design 
prinsippene i halvlangt eller kort hår. 

 

OBS!!  Utdannelsen er lagt opp med egen innsats mellom samlingene.  

Det vil også bli satt opp online video opplæring der vi gjennomgår teori deler 
til hver enkelt modul og forbereder oss til workshopene.  

 

 

 

 



 

       

 

PRISOVERSLAG  
Det vil i Instruktørutdannelsen inngå div. opplærings material, kjemi, 

produkter og øvelse hode som skal brukes til de enkelte modulene, samt 

Lunch,  

OBS!! Personlig verktøy som saks, kniv, kam, børster, skrivesaker, bærbar 

datamaskin, elektriske produkter som føner, krølltang, slettetang, 

klippemaskiner, curlere, stålclips, permspoler. m.m vil ikke inngå i prisen.  

Med minimum 12 deltakere kan vi skreddersy/tilpasse opplæringsløpet i 

Instruktørutdannelsen etter deres behov og ønsker. Dette kan være om man 

ønsker å ta utdanningen over 1, 2 eller 3 år eller på egen arbeidsplass/by eller 

skole. Hver workshop samling vil ha en varighet på minimum 2 dager. En dag 

workshop har en varighet på ca. 8 timer inkludert 40 min lunchtid.  

 

 

TILBUD: MELDER DU DEG PÅ ALLE MODULENE FÅR DU 

TILGANG TIL LAB UTEN KOSTNAD MED VARIGHET PÅ 1. ÅR. 

PS! bindende påmelding. Du kan her velge om du vil betale for 
alle modulene i forkant eller enkeltvis. Faktura vil bli sendt ut ca. 2 uker før 
kursoppstart sammen med en kursbekreftelse.  

 

 

Ved spørsmål eller påmelding ta kontakt med  
 

Kursansvarlig: Eva Bergstrom; +46 8 795 48 13 • eva.bergstrom@harologi.se 

Brand manager: Nancy Norheim: +47 975 82 917 • nancy.norheim@harologi.se  

CEO: Petter Buberg: +47 913 301 90 • petter.buberg@harologi.se 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

KURSOVERSIKT NORGE 

M1:  

9-10.SEP.2019 

OSLO 7250,- 

M2:  

18-21.NOV.2019 

OSLO 9450.- 

M3:  

13-14. JAN. 2020 

OSLO 6050,- 

M4:  

9-10. MARS.2020 

OSLO 6050,- 

M5:  

14-15. MAI. 2020 

OSLO 6050,- 

 

 

 

KURSOVERSIKT SVERIGE 

M1:  

24-25. SEP.2019 

STOCKHOLM 5550,- ex.m 

M2:  

7-10. JAN.2020 

STOCKHOLM 7560,-ex.m 

M3:  

25-26.NOV.2019 

STOCKHOLM 4850,-ex.m 

M4:  

11-12. MAR.2020 

STOCKHOLM 4850,-ex.m 

M5:  

14-15. MAI.2020 

STOCKHOLM 4850,-ex.m 

 

 
 


