Reserapport för idékickprojektet, Trondheim, Norge 20-24.5.2019

Vi, kosmetologlärarna Nina Ahlfors och Nina Björkfelt från Axxell Pargas samt frisörläraren Henrika
Weckström från Axxell i Karis och arbetslivsrepresentant kosmetolog, massör och privatföretagare
med egen skönhetssalong i Pargas, Jessica Bergman har besökt två yrkesskolor i Trondheim i Norge
måndagen 20.5 - fredagen 24.5.2019.
Måndagen gick åt till att resa samt bekanta oss med varandra. Vårt hotell låg mitt i stan, så det var
lätt för oss att ta oss till platserna vi skulle besöka. Det första besöket gjorde vi tisdagen 21.5, det var
till Charlottenlunds Vidaregående Skole. Vi blev välmottagna av deras internationella koordinator Siv
Johanne Grönmo. Hon berättade för oss om hur utbildningen är uppbyggd i deras skola. Det är en
stor skola som även förbereder för högskolestudier. Elevantalet rör sig kring 1250 studerande och
personalen består av ca 250 personer. Vi fick stifta bekantskap med frisöravdelningen samt
frisörlärarna. Första dagen på skolan gick ut på att diskutera frisörutbildningens läroplan och jämföra
den norska och den finska läroplanen. Vi diskuterade även undervisningsmaterial och
inlärningsmetoder samt utmaningar i undervisningsarbetet. Det visade sig att utbildningarna i mångt
och mycket är rätt så lika, vi tycks ha samma syn på undervisningsarbetet samt existerande
utmaningar och möjligheter.
Efter besöket på skolan åkte vi med Siv till två olika frisörsalonger i centrum och träffade frisörer
som fungerar som handledare för vad norrmännen kallar lärling (jmf. våra studerande då de är på
praktik). Den största skillnaden mellan frisörutbildningen i Finland och Norge består i hur de har
upplagt praktiken för sina studerande. I Norge går nämligen en frisörstuderande i skola i två år,
varefter hen går ut i arbetslivet som lärling i ytterligare två år. För sina två år som lärling får den
studerande en liten lön som successivt ökar mot slutet av lärlingsperioden. Först då lärlingstiden är
avklarad gör den studerande sin examen. Dagen var lyckad, avspänd och givande och det gick lätt att
diskutera med våra norska kollegor. Vi pratade svenska och de pratade norska och vi förstod
varandra bra.

Följande dag åkte vi ut till Malviks Vidaregående Skola för att få en inblick i hur deras
kosmetologutbildning fungerar. Vi möttes av utbildningsledare Nina Olssen och kosmetologläraren
Grete Hansen. Dagen började återigen med en givande diskussion on likheter och olikheter kring
våra kosmetologutbildningar. I Norge är kosmetolog- och frisörutbildningarna fortfarande två skilda
utbildningar, däremot är kosmetologernas utbildning nära sammankopplad med deras utbildning för
hälsa och välmående. Först under det andra studieåret inleds studierna i hudvård, om de har valt att
bli kosmetologer. Annars kan de fortsätta med studier som ger dem kompetens till exempel till
något som motsvarar våra närvårdare. Kosmetologstuderande i Norge har heller ingen praktik ute i
arbetslivet, i stället praktiserar de på skolans salong. Detta främst för att det har visat sig att det är
svårt att hitta passande praktikplatser eftersom de inte får göra så mycket på platserna. Efter
morgonens diskussioner besökte vi deras skönhetssalong och spenderade ett par timmar där. Vi
följde med hur de arbetar med kunder. Sättet var ganska likt vårt sätt i Finland. Vi noterade dock att
vi tycks vara strängare med arbetskläder än vad de är i Norge. Det blev intressanta diskussioner även
där med kosmetologlärarna. Malviks skola är mindre än Chatlottenlunds skola, elevantalet är 450
och lärarna är ca 100.

På torsdagen åkte vi tillbaka till Charlottenlunds skola. Nu fick vi besöka deras frisörsalong. Där följde
vi med deras praktiska arbete. Det blev intressanta jämförelser mellan våra utbildningar med lärarna
Lisbeth och Elin. Vi konstaterade att problemen och utmaningarna är de samma i båda länderna.
På eftermiddagen var vi på besök till Solsiden Spa, som är Trondheims största skönhetssalong. Vi
samtalade med personalen gällande deras åsikter kring kosmetologutbildningen i dag. De tyckte att
det lät bra att vi har våra studerande ute på flere praktikperioder under studierna, och efterlyste det
samma för sina studerande.

Utöver dessa besök hann vi även göra en del andra trevliga saker i den vackra staden Trondheim. Siv
tog oss bl.a. upp till ett utsiktstorn där vi åt middag samt förde djupgående diskussioner om
läraryrket och dess framtid. Siv ordnade även guidning i stan, samt tog oss ut på en båttur till en
närbelägen ö, som någon gång i tiderna fungerat som ett fängelse. Dessutom hann vi även med att
hyra cyklar som vi utforskade staden med. Vädret var det bästa under hela vår vistelse. Summa
summarum var resan mycket givande och utbytet har varit bra. Vi har både fått och gett värdefull
information, och fortsatt det samarbete som påbörjades redan i vintras då Charlottenlunds
frisörlinjes lärare och elever besökte frisörlinjen i Karis. Vi hoppas kunna fördjupa och utveckla detta
samarbete ytterligare.

