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Faktablad

Hvor lang er
uddannelsen?

EUV- elever fra 25 år
og ældre

Uddannelsen til kosmetiker
Uddannelsen varer fra 3 år
(ordinære forløb) til 4 år og 1
måned (eux forløb), inklusive
grundforløb 1 og 2.

Voksne fra 25 år, skal gennemføre
erhvervsuddannelsen som et voksenforløb.
Der findes tre varianter, som i forskelligt
omfang forudsætter erhvervserfaring.
EUV1
For personer, der har mindst 2 års
relevant praktisk erfaring.
Se bilag 1 i Bekendtgørelsen om
erhvervsuddannelsen til kosmetiker
(Bek. nr.518 af 27/04/2020).

Uddannelsen består af to
specialer:
• Kosmetiker med speciale i hudog skønhedspleje.
• Kosmetiker med speciale i spaog wellnessbehandling.

Kosmetiker
ServiceerhvervenesUddannelsesSekretariat

EUV1 er et rent skoleforløb.

Hvad kan den
faglærte Kosmetiker?
Kosmetikerfaget er et fag, hvor man i
det daglige kommer i kontakt med
mange mennesker. Som kosmetiker
behandler man både ansigt og krop.
En vigtig del af arbejdet går ud på at
behandle hudproblemer og rådgive
kunderne om den rette behandling af
deres hud.
Som kosmetiker arbejder man også
med bryn og vipper,
voksbehandlinger af uønsket
hårvækst, manicure, pedicure og
make-up.
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Du kan arbejde i hudplejeklinikker,
SPA-centre og parfumerier.
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Standardforløb for EUV1:
EUV1 skoleforløb er 25 uger.
EUV2
For personer, der har mindre end 2 års
relevant erhvervserfaring eller har en
forudgående ungdomsuddannelse.
EUV2 er et kombineret skole- og
praktikforløb.
Standardforløbet for EUV2:
Grundforløb på 20 uger.
Kosmetiker hovedforløb på 2 år, heraf
25 skoleuger.
EUV3
For personer, der ikke har relevant
erhvervserfaring. EUV3 er et kombineret
skole- og praktikforløb af samme varighed
som erhvervsuddannelsen for unge dvs.
3 år (ordinære forløb) til 4 år og 1 måned
(eux forløb).
Ud over hovedforløbet på 2 år, heraf 28
skoleuger, består EUV3 af grundforløb 1
(20 uger) og grundforløb 2 (20 uger).

*) Grundforløb 1 er for elever, der lige har afsluttet folkeskolen
eller har afsluttet folkeskolen for senest et år siden.

Løn

Praktikvirksomhed – godkendelse og
uddannelsesaftale

Overenskomst Kosmetiker

Uddannelsen gennemføres både på skole og
i en virksomhed. Eleven og virksomheden
indgår en uddannelsesaftale om
gennemførelse af uddannelsen.
Virksomheden skal være godkendt til at
kunne varetage praktikuddannelsen for
kosmetikerelever, før uddannelsesaftale
indgås.

Kriterier for godkendelse

Kosmetiker

Godkendelse af virksomheder

Praktikvejledning
Praktikvejledermappe kosmetiker
2021 Hud- og Skønhed.pdf

At have elever

Praktikvejledermappe kosmetiker
2021 Spa- og wellness.pdf

Virksomheden har ansvaret for den
praktiske del af uddannelsen.

Hvilke skoler udbyder uddannelsen?

Virksomheden skal som udgangspunkt
kunne oplære eleven i alle de almindelige
forekomne behandlinger der er i en klinik.
Desuden skal der være en praktikansvarlig
medarbejder, der har tæt kontakt til eleven.
Det er virksomheden der har ansvaret for
elevens oplæring. Opgaven kan varetages af
alle der selv har gennemført uddannelsen.
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Om uddannelsen
kosmetikeruddannelse

Bekendtgørelsen

Kosmetikerbekendtgørelsen

Uddannelsesguiden

Løn
Eleven skal have elevløn i henhold til overenskomsten på området og virksomheden
modtager refusion, når eleven er på skole.
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Nyttige links
Links til faginfo
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