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Frisør-Blomster-Interiør og 
eksponeringsdesign Vg1

Praksisdager 



Dine muligheter på FBIE- frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

▪ Frisør
▪ Parykkmaker
▪ Blomster
▪ Interiørkonsulent
▪ Eksponeringsdesigner
▪ Profileringsdesigner
▪ Påbygg til studiekompetanse

Profilering av oss selv - JR Service Narvik AS

http://jrservice.no/profilering-av-oss-selv/


Utdanningsløpet

Programfag FBIE – NDLA

Utdanningsløpet har disse retningene: 
Frisør, Blomster, Interiør og Eksponeringsdesign. 
Fra disse fagretningene kan man gå videre på 
Vg2 og deretter ut som lærlinger 3. og 4.året i 
blomsterdekoratør-, frisør-, parykkmaker- eller 
profileringsfaget. Man kan og gå interiør og 
utstillingsdesign Vg2+Vg3 og få et 
kompetansebevis.

https://ndla.no/subject:d41a472f-5a93-4e46-b658-f1e681284901/


Interesseområder
-Er du kreativ? Liker du 
å tegne, designe, 
innrede og jobbe 
praktisk?
-Vil du jobbe med 
designprosess av dine 
ideene til ferdige 
produkter?
-Har du lyst til å prøve 
ut nye teknikker og 
materialer?



Å designe betyr å gi form til noe. Det kan være alt fra 
blomsterbuketter, frisyrer og utstillinger, til å lage bruksting 
eller profilere et nytt konsept. Som designer innen ulike yrker 
kan du få i oppdrag å bestemme hvordan noe skal se ut, og 
hvordan det skal fungere.



Oppgaver du får jobbe med på praksisdagen 

• Læringsmål:

• Gjennom praktisk arbeid på besøksdagen, skal du få kjennskap og litt 
erfaring med hvordan en frisør, blomsterdekoratør og profileringsdesigner 
jobber med stiler, trender, teknikker og redskaper.

• Praktisk arbeid i Profileringsfaget med info og en workshop, lage en 
hodekrans i blomsterfaget og style hår med hodekransen som dekor i 
frisørfaget.

• Når du er ferdig med arbeidene, skal du sitte igjen med kunnskap i noen av 
de ulike teknikkene som brukes i våre fag.



Kompetansemål og plan for dagen

• bruke kunnskap om mote, trender, stilhistorie 

og ulike kulturer i eget arbeid

• utforske og bruke teknikker og materialer i 

selvvalgte interesseområder

• anvende og velge egnede verktøy, maskiner og 

teknikker i framstillingen av produkter og 

tjenester



Bilder fra ulike oppgaver og oppdrag på FBIE


