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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

Frisör

PÅ VÅR FRISÖRINRIKTNING får du grund- 
läggande kunskaper och färdigheter i frisöryrkets 
alla delar. Under din utbildning arbetar du med 
praktiska övningar på dockor och med kunder 
i vår salong och där du får jobba med ditt egna 
styling-kit. Vi lägger stor vikt vid att utveckla ditt 
personliga engagemang och kundbemötande.

I utbildningen varvas praktiska och teoretiska 
kunskaper. Du kommer att få klippa både dam- 
och herrfrisyrer, samt utveckla din känsla för 
mode och färg inom hår, lashlift, keratin-behand-
lingar, hårförlängning och balagage. Annat som 
ingår i utbildningen är festfrisyrer, brudklädsel, 
hårets kemi, försäljning och service, färg och sty-
ling samt träning för delprov inför gesällbrev. Du 
kommer att arbeta i ljusa och fräscha lokaler till-
sammans med lärare med hög kompetens inom 
yrkesområdet, med fokus på miljö och hälsa.

Vår salong är ergonomiskt utformad och väl ut-
rustad med god ventilation, centraldammsugare 
och punktutsug. Programmet har ett nära samar-
bete med branschen. Du får till exempel utbild-
ning hos olika leverantörer och vi gör studiebesök 
på olika produktföretag.

En dag i veckan kommer du att ha APL (arbets-
platsförlagt lärande) på salong som är en viktig 
del av utbildning. Under dina tre år blir det minst 
15 veckor. Utbildningen leder till yrkesexamen 
med möjlighet att uppnå grundläggande  
högskolebehörighet under din gymnasietid.

Detta är programmet för dig som 
har stil- och formkänsla, är kreativ, 
serviceinriktad och tycker om att 
arbeta med människor.

INRIKTNING FRISÖR
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


