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SUNDBYBERGS
SIMHALL

Logotyp
Stadens verksamheter

I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn 
skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under 
Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler) 
medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas 
verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan.

Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna. 

SUNDBYBERGS
SIMHALL

KULTUR
SUNDBYBERG

SUNDBYBERGS
SIMHALL

KULTUR
SUNDBYBERG

SUNDBYBERGS
SIMHALL

VERKSAMHETSGRUPP
4-FÄRG

VERKSAMHETSGRUPP
2-FÄRG

VERKSAMHETSGRUPP
1-FÄRG

Hår- och Makeupstylist

PÅ INRIKTNINGEN HÅR- & MAKEUP ST YLIST

ges du möjlighet att utveckla din kreativitet 
och få fördjupade kunskaper inom hårstyling 
och makeup, stil, färg och form, försäljning och 
service, samt hur vår miljö påverkas av dagens 
skönhets- och modeindustri. Du som elev här 
arbetar både teoretiskt och praktiskt på dina 
klasskamrater, på dockhuvuden och på modeller.   

Du som elev får möjlighet att samarbeta med 
mode och skönhetsbranschen samt teater och 
filmvärlden. Under din studietid kommer du att 
ges möjligheter till att delta i olika typer av pro-
jekt och events såsom utställningar, visningar, 
mm. Kreativitet och hållbar utveckling genom-
syrar hela utbildningen. Utbildningen leder till 
en yrkesexamen med möjlighet att välja  ämnen 
som ger dig grundläggande högskolebehörighet. 
Branschdiplomeringar erbjuds som tillval utöver 
din yrkesexamen. 

Under dina tre år hos oss ska minst 15 veckor 
av din utbildning genomföras på en arbetsplats 
(APL /arbetsplatsförlagt lärande). Det kan vara 
exempelvis butiker, salonger, teatrar, kreatörer 
såsom makeupartister/ hårstylister, företag inom 
skönhetsbranschen m.fl. 

Efter din gymnasieutbildning finns stora möj-
ligheter att arbeta på t.ex. skönhetssalong, med 
stilrådgivning, i mode och skönhetsbutiker,  
teater, reklam och mediabranschen samt mode-
industrin. Det finns många möjligheter för 
den som vill studera vidare såsom hud och  
spaterapeut, inköpare, nagelterapeut, samt  
vidareutvecklas inom makeup och hårstylist- 
yrket som exempel.

Inriktningen vänder sig till dig med ett stort intresse 
för ett framtida yrke inom skönhet och mode, men du 
kan också välja att läsa för att kunna studera vidare på 
universitet och högskola.  

INRIKTNING STYLIST
HANTVERKSPROGRAMMET

S:T MARTINS GYMNASIUM är ett  
kommunalt gymnasium i Sundbyberg och hos 
oss går ca 300 elever.

Vi har tre olika inriktningar: Yrkesprogrammen 
Frisör, Stylist och Personbil. 

Våra yrkesutbildningar leder till en yrkesexamen 
med möjlighet att uppnå grundläggande
högskolebehörighet under din gymnasietid. 

 E-post: gymnasieinfo@sundbyberg.se 
Telefon: 08-706 87 72
Besöksadress: Rissneleden 142,  Valla 
Park

www.stmartinsgymnasium.se




