
Stræberen – Iværksætteren og salontalentet 

 
Se filmen her: https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-2/ 

 
I fagene Bogføring/arbejdsmarkedsforhold samt Afsætning er der fokus og øget opmærksomhed på 

etablering af egen virksomhed.  

Undervisningen i fagene tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelaterede arbejdsopgaver og 

problemstillinger, så eleverne efter endt uddannelse kender til de arbejdsopgaver, og det ansvar der er 

forbundet med opstart af egen virksomhed.  

 

Forslag til undervisningsplan 
6-8 lektioner 

 

Det vil være oplagt at vise filmen på grundforløb 2, når eleverne har fået kendskab til forskellige 

frisørfaglige discipliner og filmen kan anvendes i faget Afsætning. Men kan også sagtens anvendes som et 

tværgående projekt med flere fag impliceret.  

Fag, der vil blive inddraget i undervisningen kan være: 

Psykologi, afsætning, design, værktøjslære, praktiske uddannelsesspecifikke fag. 

 

Efter fremvisning af filmen kan der drøftes forskellige områder inden for det at starte egen virksomhed. 

 

Spørgsmål der kan drøftes enten i plenum eller i små grupper kan være: 

 

Hvad er mine specielle frisørfaglige talenter?  

Hvad er det centrale i frisørfagligheden?  

Hvordan omsætter man fagligheden på en salon?  

Hvad skal jeg absolut tage med mig af frisørfagligheden?  

Hvad er min rolle i forhold til kunderne?  

Hvordan virker psykologisk tankegods i forhold til det at arbejde med kunder og kollegaer?  

Hvad skal der til, for at etablere sig som selvstændig salonejer?  

Hvor skal jeg hente min styrke fra?  

Hvem kan hjælpe mig i processen?  

Hvordan markedsfører jeg min salon?  

Hvordan skiller jeg mig ud fra andre saloner?  

Hvordan videreudvikler jeg mit koncept?  

Hvad er min salons forretningsmæssige image?  

Hvilken segmentgruppe skal min salon henvende sig til? 

Kan jeg kombinere det at drive en salon med mine evt. drømme om at gøre mig inden for 

konkurrencefrisering?  

Hvordan bruger jeg de sociale medier?  

Skal jeg have en YouTube-kanal og hvordan gør jeg lige det?   

Hvordan afsøger jeg financeringsmulighederne? 

Hvordan sælger jeg min drøm?  

Hvilke kompromisser og på hvilke områder bliver nødvendige på vejen til at etablere sig som selvstændig?  

Er jeg primært dame- eller herrefrisør? Hvad er fordele og ulemper?  

Hvad med events?  

Hvordan fastholder jeg det faglige netværk, så jeg kan blive ved med at dygtiggøre mig? 

 

Min drømmesalon 

https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-2/


6 - 8 lektioner 

 

I skal nu opbygge jeres egen virksomhed og tage udgangspunkt i film 2 og spørgsmålene oppe over. I skal 

arbejde med jeres visioner og drømme og give deres bud på deres drømmesalon. 

 

I konceptet ”min drømmesalon” skal I være opmærksomme på frisørens arbejdsmiljø, arbejdsstillinger, 

relevante love og regler, der beskytter kunden.   

Metoden det kan gøres på, kan f.eks. være i Prezi, Power point, collage eller fremvisning af en visuel salon.  

I har 6 lektioner til opgaven og 2 lektioner går til fremlæggelse af gruppernes arbejde. 

Hver gruppes fremlæggelse skal have en varighed af min. 10 min. Dog max. 20 min. 

 

Følgende skal bl.a. indgå i fremvisningen: 

• Butiksindretning (stole, borde, farver, spejle, osv.)  

• Produkter (svane mærket, økologiske eller traditionelle)  

• Kundetyper 

• Markedsføring 

• Personligt salg 

• Logo og navn 

• Behandlingstyper 

• Service i salonen 

Hvad I ellers synes er relevant 


