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Nytt utdanningsprogram for frisør, blomster- og interiørdesign  

Våren 2018 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny struktur for de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21.   

1. Midlertidig gruppe for frisør, blomster- og interiørdesign 
I fagopplæringen utvikles innhold og kvalitet i opplæringen i samarbeid mellom myndighetene og 

partene i arbeidslivet gjennom faglige råd. I påvente av oppnevning av faglige råd for de nye 

utdanningsprogrammene, etablerte direktoratet fire midlertidige grupper. Anbefalingene som 

gruppa kommer med skal gi et grunnlag for å utvikle nye læreplaner. Midlertidig gruppe for frisør, 

blomster- og interiørdesign fikk følgende oppdrag: 

 Reflektere rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet, og hvordan det eventuelt 

påvirker fagene 

 Beskrive det sentrale innholdet i lærefagene ved å 

 Utarbeide en tekst om sluttkompetanse 

 Beskrive fagene i et samfunnsperspektiv 

 Gi refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  

 Vurdere omfang av fag- eller svenneprøven 

 Vurdere navnet på utdanningsprogrammet, lærefaget og yrkesbetegnelser der nåværende 

navn er arbeidstitler 

Gruppa har bestått av: 

Anita Hope  Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK)  

Brith Antonsen  Skolenes Landsforbund / Bodø vgs.  

Eva Sharp   Nationaltheatret    

Jan Kristian Pettersen  NHO Service og handel/ Norske frisør- og 
velværebedrifter (NFVB)  

Janne Fraas  Fagforbundet/ Frisørenes fagforening  

Nils Normann Iversen  Kreativ Flora  

Siv Rødal  KS/ Kristiansund vgs.  

Trine Talgø  Interiørlab 

Vibeke Rolfsen   Porsgrunn vgs.  

Åshild Lundtræ Fidje   Utdanningsforbundet / Vågen vgs.   

Robert Gabrielsen   Logotrykk AS   

 

2. Om arbeidet i gruppa 
Gruppa har hatt 3 møter, og en workshop med inviterte fagpersoner.  Gruppa har hatt interessante 

og engasjerte diskusjoner. Vi ser at det fortsatt vil være vanskelige problemstillinger knyttet til 

innholdet i Vg1. Vår leveranse inneholder både et svar på de oppdragene vi har fått gjennom 

mandatet, og refleksjoner rundt noen problemstillinger som vi mener det er viktig at både 

læreplangrupper og nytt faglig råd retter oppmerksomhet mot.  

 

For å besvare oppdraget med å beskrive sentralt innhold i fag, inviterte vi fagpersoner til en 

workshop i august. På forhånd hadde fagpersonene i gruppa laget utkast som de inviterte fikk 

tilsendt. I workshopen ble utkastet diskutert og videreutviklet. I etterkant har den midlertidige 

gruppa gått igjennom alle beskrivelsene samlet i et eget møte. Fagpersonene i gruppa har hatt ansvar 

for den endelige ferdigstillelsen av beskrivelsene for sitt fag.    
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3. Refleksjoner rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet 

Profesjonalisering – å bli profesjonelle yrkesutøvere 
Vg1 må være starten på elevenes utvikling mot å bli en profesjonell utøver av sitt fag. Det forutsetter 

at oppgavene må være yrkesrelevante, også når det grunnleggende skal læres. Det må legges til rette 

både i programfagsundervisningen og YFF at elevene får innblikk i og øvelse i grunnleggende 

arbeidsprosesser.  

Utvikle praktiske ferdigheter  

Utdanningsprogrammet består av 6 praktiske fag der utvikling av håndlag, håndverksferdigheter og 

finmotorikk er avgjørende for å kunne mestre yrkene. For interiørfaget gjelder utvikling av estetisk 

sans og designprosessen som avgjørende, mens praktiske ferdighetene er nyttige. Gjennom Vg1 må 

elevene lære de grunnleggende håndverksteknikkene i fagene, klippe, snitte, skjære, montere, skisse, 

style og så videre.  Elevene må få praktisk erfaring med verktøyene som brukes i fagene, og med 

materialene, hår, ståltråd, plantematerialer, ulike papirkvaliteter, tekstiler, stikksag, blyant med mer. 

Gruppa vil samtidig understreke at vi ikke ønsker at elevene skal måtte igjennom en 

«introduksjonsmodul» for alle fag, eller det som gjerne omtales som «smakebitpedagogikk». 

Oppgavene i fagene må legge til rette for at de kan løses på bakgrunn av de fagene elevene er 

interessert i, slik at elevene tidlig kan få jobbe med det de sikter seg mot. 

Utvikle profesjonalitet og håndverksholdninger 

Alle yrkene har det til felles at det praktiske arbeidet krever nøyaktighet og utholdenhet. Gjennom 

praktisk arbeid på Vg1 bør elevene lære viktigheten av å trene på teknikker og verktøyføring til de 

oppnår tilstrekkelig god kvalitet på arbeidet. Å holde ut i motgang, å ha fullføringsevne og 

utholdenhet er viktig for en fagutøver. Gjennom opplæringen bør elevene utvikle håndverksmessig 

fagstolthet og lære å stille krav til egne ferdigheter og eget arbeid. 
  
Håndverkeren og designeren jobber i verksteder kombinert med butikk, salong eller kontor. 

Opplæringen på Vg1 bør også foregå i et verksted der elevene får erfaring med å innrede og 

vedlikeholde verkstedet. Elevene må lære å holde orden i verkstedet og ta vare på verktøy og 

materialer. Elevene bør også lære å innrede arbeidslokalene på en slik måte at kunder kan inviteres 

inn og at faget og håndverket promoteres. 

 

Elevene må lære å gjøre vurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet i valg av arbeidsstillinger, 

innredning av verkstedet og håndtering av ulike materialer og verktøy. 
 

Fagene i utdanningsprogrammet har mange likhetstrekk, men de bruker samtidig ulike verktøy, 

materialer og teknikker. Det bør derfor være et mål å innrette opplæringen på Vg1 i tett samarbeid 

med lokalt arbeidsliv. Elevene bør få praksis i bedrift i løpet av skoleåret slik at de ytterligere kan 

fordype seg i de materialer, verktøy og teknikker som er særegne for de enkelte fagene.  

Produktutvikling og designprosesser 
Mellom de seks fagene i utdanningsprogrammet er det ulike tradisjoner og fagbegreper for design og 

produktutvikling. For enkelte fag er det helt sentralt å snakke om designprosesser, mens det er 

fremmed begrepsbruk for andre som heller snakker om produktutvikling eller bare planlegging av 

arbeidet. Innholdselementene i prosessene er i stor grad de samme, definere målgruppe, 

problemløsning, ideutvikling, presentasjon, produksjon og evaluering. Elevene på Vg1 bør få god 

trening i å jobbe i slike prosesser, fra ideutvikling til ferdig produkt.  

Felles for fagene er det at design- og produktutviklingsprosessen har en kunde i fokus. Det blir en 

entreprenøriell metode og ikke en kunstnerisk prosess. Produktet som utvikles skal kunne selges, det 
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skal svare på et kundebehov. Samtidig er det rom for, og i mange tilfeller nødvendig, at utøveren 

utvikler et personlig uttrykk i sin fagutøvelse. Opplæringen bør derfor legge til rette for at elevene får 

mulighet til å eksperimentere og utfolde seg skapende.  

Tegning, form og farge 

Å utvikle gode produkter i fagene i utdanningsprogrammet krever god kunnskap om komposisjon, 

form, fargelære, teksturer, materialer og lyssetting. Dette må være sentralt innhold i Vg1. Elevene 

må øve på å bruke sansene til å forstå hva fargene og materialene gjør med vår opplevelse av 

omgivelsene, et rom, en person og så videre. Elevene bør få jobbe med komposisjon, form og farge 

også i store formater som hele vegger, store rom, installasjoner og levende personer.  

Arbeidstegninger er viktig i alle fagene. Gjennom Vg1 må elevene starte å utvikle tegneferdigheter 

som de kan bruke i kommunikasjon med andre.  

Stilhistorie, trender og mote 

Produktene som utvikles i fagene i utdanningsprogrammet vil ofte være en del av en større helhet, 

en maske, frisyre og en bukett til et antrekk, blomsterdekor og interiørstyling i et rom, et skilt til et 

bygg. Kunnskap om kunst- og stilhistorie bør inngå i Vg1. Kunnskapen legger grunnlaget for at 

fagutøverne kan lage produkter tilpasset omgivelsene. Videre er kunnskap om mote og trender av 

betydning for å utvikle produkter som skaper og oppfyller drømmer og forventinger. Ikke minst er 

historiekunnskap en viktig kilde til nyskaping og utvikling.   

«Vi utvikler produkter for en kunde» 
Felles for alle fagene er at produkter utvikles på oppdrag for en kunde. Utøverne av fagene må daglig 

avklare og løse kundebehov. Produktene som utvikles skal oppfylle andres drømmer. Dette fokuset 

må stå sentralt også i Vg1. Elevene må øve seg på kundebehandling og service, for eksempel 

gjennom rollespill eller i praksis i bedrift.  

 

Å utvikle et produkt tilpasset en kunde krever ulike ferdigheter. I noen tilfeller kommer kunden med 

en idé, da blir forventningsavklaring og videreutvikling i samarbeid med kunden viktig. Det krever 

gode fagkunnskaper og gode menneskelige evner - evne til å bygge tillit og være respektfull slik at 

kunden velger å stole på deg som fagperson. I andre tilfeller er det ønskelig å selge noe til en kunde 

som ikke opplever et behov – da må elevene lære om å skape opplevelser og produkter som skaper 

behov og mersalg.   
 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon er sentralt i alle de 6 fagene i utdanningsprogrammet. Fagutøverne står i daglig 

kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere. Elevene må lære å kommunisere sine ideer og 

produkter verbalt, gjennom arbeidstegninger, tekst, bilder og film, både digitalt og ansikt til ansikt. I 

tillegg til kommunikasjon om fag, må fagutøverne evne å etablere tillit hos kunden. Fagutøverne 

kommer tett innpå kundenes liv, enten ved å tilby en tjeneste inn i deres hjem, tett på kundens 

kropp (hode), eller i livssituasjoner med sterke følelsesuttrykk (bryllup, begravelse, fødsel).   

Digitale verktøy 

Elevene må få kjennskap til grunnleggende digitale verktøy som benyttes i fagene. De må lære seg å 

beherske bilderedigeringsprogram (f.eks. Photoshop) samt printer/ kopimaskin og bruk av søkeord. 

Kalkulasjon 

Elevene bør få forståelse for de økonomiske aspektene ved å utøve fagene. På Vg1 vil det være mest 

relevant med kalkulasjon. Elevene lærer å regne ut prisen på et produkt, og å forstå hvordan tidsbruk 

og valg av ulike materialer påvirker prisen på et produkt.   
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4. Forslag til navn på utdanningsprogrammet 
Gruppa foreslår følgende navn på utdanningsprogrammet:  

Håndverk, design og identitet (HDI) 

Begrunnelse: Det er et navn som kan vekke nysgjerrighet, som kan være dekkende for alle yrkene, 

som ikke nevner noen spesielt, men som alle kan kjenne seg igjen i. Gjennom utøvelsen av fagene er 

en med på å bygge identiteten til en kunde, gjennom profilering av et firma, eller ved å lage 

produkter som uttrykker kundens identitet.  

Representanten fra Skolenes Landsforbund er uenig i forslaget, og ønsker en bredere vurdering av 

ulike forslag.   
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5. Beskrivelser av det sentrale innholdet i fagene 

Utstillingsdesign (foreslått nytt navn eksponeringsdesign) 
Sluttkompetanse og faget i et samfunnsperspektiv: 

Eksponeringsdesigneren arbeider med vareeksponering, styling, konseptutvikling, visual 

merchandising*, utstillinger og evenementer tilpasset ulike målgrupper som butikker, bedrifter, 

organisasjoner og institusjoner. Eksponeringsdesigneren skal bidra til å dekke samfunnets behov for 

eksponering av produkter, holdninger, virksomheter og tjenester.   

En eksponeringsdesigner har kjennskap til en rekke ulike visuelle kommunikasjonsformer og kan 

kombinere disse på en måte som eksponerer et ønsket produkt eller budskap til en målgruppe. En 

eksponeringsdesigner har håndverksmessige ferdigheter som gjør dem i stand til å jobbe nøyaktig og 

gir dem forutsetninger til å bruke riktig verktøy, materialer og teknikker i monteringsarbeid.  

En eksponeringsdesigner skal kunne utføre oppdragene han/hun får ved hjelp av kreativitet og 

nytenkning knyttet til form, farge og estetikk i eksponering og markedsføring. Videre skal en 

eksponeringsdesigner kunne arbeid med fagrelaterte materialer, verktøy og teknikker, og anvende 

teori om markedsføring og visuell kommunikasjon for å finne frem til de mest hensiktsmessige 

løsningene for oppdragsgiver. 

Han/hun kan også anvende digitale verktøy i tråd med det som benyttes i bransjen. Evne til god 

kundebehandling, samarbeid med oppdragsgiver og andre involverte aktører i et prosjekt er også 

viktig kompetanse å besitte. En eksponeringsdesigner kan også anvende gode verktøy for 

presentasjon av egne ideer til oppdragsgiver. Han/hun har også kunnskap om økonomi- og 

prosjektstyring.  

Arbeid med eksponeringsdesign forutsetter kunnskap om stilhistorie og trender, og kunne 
bruke det på en bevisst måte og samtidig kombinere den med dagens trender. En 
eksponeringsdesigner har kunnskap om entreprenørskap, designprosess og innovasjon.  

-folkehelse og livsmestring 

Det skapende mennesket. Å jobbe frem at produkt fra idé til ferdigstilling alene eller sammen med 

andre gir mestringsopplevelse. Utholdenhet og gjennomføringsevne er viktige egenskaper for en 

utstillingsdesigner.  

-demokrati og medborgerskap 

Kunne yte service, samarbeide andre fagpersoner og oppdragsgiver. Bidra med utstillinger og 

eksponering, vite hvordan en kan gjøre informasjon tilgjengelig for andre. Bidra til universell 

utforming gjennom å gjøre informasjon tilgjengelig for alle grupper i samfunnet. 

-bærekraftig utvikling  

Utvikle bevissthet til bruk av bærekraftige materialer og gjenbruk. Velge bærekraftige produkter i 

produksjon.  

Progresjon i opplæringen: 

Vg1: Kundebehandling (kommunikasjon med kunde, fagspråk, service, samarbeid og samspill), 

Generell tegning/form/farge (tegning som skisse-redskap, arbeidstegning, komposisjon, 

fargeblanding, fargesymbolikk,  grunnleggende fargelære og fargepsykologi), 

Kreativitet, nysgjerrighet og utforskning av sitt eget visuelle språk  

Grunnleggende håndverksferdigheter (bruk av relevant håndverktøy, modellbygging, 

monteringsarbeid)  
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Digitale verktøy/foto (fagspesifikke digitale verktøy, kommunikasjon i sosiale medier, styling og 

komposisjon i bilder),  

Stilhistorie (trend og mote) 

HMS og bærekraft,  

Designprosess (målgruppe, problemløsing, idéutvikling, presentasjon, produksjon)  

I løpet av Vg1 bør også elevene få ha litt hospitering/ praksis i relevante bedrifter.  

Opphavsrett/ kildekritikk 

Universell utforming 

Orden og ivaretakelse av verktøy 

Vg2: Bygge videre på alle punkt i Vg1, men legge til mer fagspesifikk digital kompetanse (Adobe, 

pixel-basert og vektorbasert). Jobbe i store format, modellbygging, arbeidstegning, målestokk, 

markedsføring, mer praksis, styling, foto, typografi, typografi/grafisk design, designprosess, 

presentasjon til oppdragsgiver, kunne lese designmanualer (profilhåndbok), 3-d tegning (for 

eksempel Sketch up) og 3-d printing av modell, funksjonalitet og målgruppe, ulike fargesystem. 

Belysning som virkemiddel. Bruke digitale verktøy til utarbeiding av for eksempel roll-up, dekor, 

foliering. 

Vg3: Bygge videre på Vg1 og Vg2, ha fokus på butikkdesign, vareeksponering, visual merchandising, 

kampanjer i butikker, evenementer, atmosfære og opplevelse i rom. Elevbedrift (UB), styling for 

reklamefoto/tv- studio, forbrukeratferd (Maslow mm), lys og bruk av virtuelle effekter, skape helhet 

se eksteriør i sammenheng med interiør.  

Navneskifte: 

Navnet utstillingsdesign bør endres til eksponeringsdesign. Faget har endret seg kraftig de siste ti 

årene og eksponeringsdesign er nå mer dekkende for fagområdet. Utstillinger er bare en liten del av 

faget nå. Visuell markedsføring og eksponering skjer på mange ulike arenaer, ikke minst i sosiale 

medier. Butikker er også i økende grad mer opptatt av å gi kunden en helhetsopplevelse. Varenes 

plassering i butikk, belysning, lyd, stemning er vel så viktig som utstillinger i butikkvinduer. Bransjen 

er tydelig på at de ønsker et navneskifte.  

*Visual merchandising (finnes ikke et godt norsk ord for dette i bransjen), kan forklares med å kunne 

presentere varer og produkter i butikk på en måte som fremmer salg. Kan også oversettes med 

salgsfremming og vareplassering.  
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Frisørfaget 
1. Beskrivelse av sluttkompetanse    

Frisøren har kompetanse i behandling og pleie av hår, hodebunn, skjegg, vipper og bryn i et stadig 

skiftende motebilde. Frisøren har kompetanse på stil/kundeanalyse og kan foreslå endringer i møte 

med kunden. Frisøren jobber både selvstendig og i samarbeid med andre. 

Frisøren har kompetanse til å utøve god service, kommunikasjon og har ferdigheter til praktisk 

utførelse av kundens bestilling og ønsker. Kunnskap om fremgangsmåter for å utføre klipp, forming, 

farging, strukturendring og behandling av ulike hårtyper ved bruk av hensiktsmessige produkter, 

verktøy og teknikker. 

Opplæringen fremmer; estetisk sans, etisk og kritisk refleksjon og medborgerskap. Opplæringen 

legger vekt på grunnleggende ferdigheter i praktisk utførelse, og at teori og praksis henger sammen.  

Frisøren må ha en helhetlig kompetanse og klar forståelse av hvordan tidligere behandlinger, 

anatomiske forutsetninger, livsfaser, livstil og sykdom kan påvirke kundens hår og skjegg. 

Frisøren har kunnskap om hvilke begrensninger og forhåndsregler som er etisk og helsemessig 

forsvarlig ved kjemiske behandlinger og endringer av hårets naturlige tilstand, både mht. alder og 

livssituasjon. Hygiene og kunnskap om hvordan frisøren beskytter seg selv ovenfor ulike utfordrende 

kjemiske stoffer som kan påvirke hår og hud, er kjerneelementer for frisørene. 

Frisøren jobber i tråd med gjeldene regelverk regulert av mattilsynet, yrkeshygieniske rettingslinjer 

og prinsipper for HMS. Frisøren skal kunne lese og anvende pakningsvedlegg og produktinformasjon. 

Frisøren må se sammenhengen mellom markedsføring og salg, samt ha forståelse og gode holdninger 

i virksomheten. Frisøren er en bidragsyter for et bærekraftig samfunn ved å ta bevisste valg når det 

gjelder egen og andres helse, samt valg av produkter, kjemikalier, emballasje osv. 

 2. Beskrivelse av Frisørfaget i et samfunnsperspektiv 

Frisørfaget medvirker til kritisk og etisk tenkning i et samfunn i stadig utvikling. Frisøren kan arbeide i 

et lokalt, nasjonalt og internasjonalt miljø, med skiftende marked, moter og trender og tilpasse seg 

andre lands lover og regler, samt bærekraftig ressursforvaltning. Informasjon og veiledning er 

nøkkelfaktorer i et samfunnsperspektiv, og kan bidra til økt grad av velvære og livsmestring for 

kunder. 

Frisører skal bidra til å dekke samfunnets behov for profesjonell behandling, samt bidra til å bedre 

folkehelse ved rådgivning og behandling. 

3. Progresjon i opplæringen. 

Vg1 (HDI). Kompetansemålene kommunikasjon og kundeservice ved praktisk øvelse er vesentlig. Det 

kreves trygghet for å utføre et håndverk i tett kontakt med kunde. Planlegging, form, farge og 

estetisk sans er vesentlig for alle sluttkompetansene. Finmotorikk, utholdenhet, teknisk utførelse og 

verktøyføring krever mengdetrening. HMS, orden og adferd i alle arbeidsoppgaver, forståelse for 

fagets fysiske og psykiske krav i et høyt tempo, og arbeidspress må læres tidlig i utdanningsløpet.  

4.     Svenneprøve 

Alle skal opp til svenneprøve, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fjorten 

virkedager. 
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Interiørdesign: 
Arbeidsplasser:  
Interiørkonsulenten arbeider i farge- og materialhandelen, i møbel- og interiørbutikker og for 
forhandlere av interiørprodukter for både private og mindre offentlige rom.  
Med bransjeerfaring kan en konsulent også ta interiøroppdrag som interiørdesigner.  
 
Bransjekompetanse:  
De har bransjekompetanse med god begrepsforståelse innen rom, farge, materialer, verktøy og 
belysning.  De besitter material- og produktkunnskap fra leverandører innen kjøkken-, garderobe- og 
baderom, gulvmaterialer, tekstil, gardin- og solavskjerming, byggevarer, verktøy, belysning, møbel og 
butikkinnredning. Gjennom fokus på bærekraft, miljø, universell utforming, kvaliteter og pris har de 
utviklet kjennskap til produsenters, forhandleres og leverandørers produkter. Konsulenten kan utføre 
nødvendig bygge-, male- og monteringsarbeid for å dekke butikkens utstillingsbehov.  De behersker 
NCS-systemet, lager fargepaletter og ser hvordan farge, form og lys endrer rommets karakter og 
kundens psykologiske opplevelse av rommet. De bruker Byggforsk.no og er oppdatert på lover og 
regler i interiør-øyemed. Gjennom lokal stil- og håndverkshistorie har de opparbeidet seg forståelse 
for lokalsamfunnets stilbegreper. Gjennom moderne trendutvikling kjenner de nasjonal og 
internasjonal stilhistorie. 
 
Profesjonell designkompetanse: 
Interiørkonsulenten har erfaring med entreprenørskap. De forstår behovet for å sikre kvalitet og 
gjennomføring. De har kunnskap om bedriftsøkonomi, prissetting, lagerstyring og daglig drift. De tar 
ansvar for egen rolle som ansatt, i små butikker og større kjedebutikker. De kjenner til hvordan de 
utformer pristilbud til kunde, gjennomfører bestillinger og ferdigstiller oppdrag. De har forståelse for 
innholdet i fasene innen prosjektering, og vet hvordan de kan begrense oppdrag tilpasset egen 
erfaringsbase, og utforme kontrakter deretter. De er i stand til å ta enkle, spissede interiøroppdrag 
innenfor selvvalgt spesialområde. De bygger relasjoner med kunder, skaper verdier og utvider 
profesjonelle kontaktnettverk. De er tydelige på faglige begrensninger og henviser videre til 
samarbeidende profesjoner. 
Interiørdesignere løser spissede kundeoppdrag (gjennom ett spesialområde om gangen) ved 
konseptutvikling, problemløsing, nytenking og prosjektering. De har fokus på å skape verdi gjennom 
estetiske, kreative, helhetlige og funksjonelle løsninger som dekker alle kundens behov. De bruker 
modellbygging, fotografering og fotoredigering som verktøy for å oppleve, sanse og erfare rom. De 
har også erfaring med lys- og fargeutprøving i 1-1-format. 
 
Kommunikasjons- og salgskompetanse: 
Interiørkonsulenten benytter aktiv lytting, spørsmål, kunnskap om mennesker, stemningskart 
(moodbords) og egen bransjekunnskap som effektive verktøy for å definere kunde, forstå behov og 
tilby kundeverdi. De har erfaring med tekstforfatting og bildebruk i sosiale medier i forbindelse med 
merkevarebygging. I fysisk møte med kunde har interiørkonsulenten svært god forståelse for 
hvordan eget kroppsspråk, antrekk, holdning, verbal framtoning, osv. kommuniserer ulikt til ulike 
typer kunder. Tar i bruk profileringshåndbøker i markedsføringsarbeid og leser, tolker og viser 
lojalitet til butikkens/ kjedens merkevare. Leser og tolker tegninger fra VM (visual merchandiser) i 
større interiørkjeder, tilpasser til lokaler og lager utstilling fra bestilling. Interiørkonsulenten bruker 
de ulike fasene i salgsprosessen for å oppnå salg. De velger blant salgskanaler som sosiale medier, 
nettsider og nettbutikker, fysiske butikker og oppdrag på bakgrunn av salgsbehov. De behersker både 
muntlig og skriftlig faglig kommunikasjon. Styling og utstilling brukes som teknikk for å selge 
butikkens produkter og for boligsalg. 
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Presentasjons- og digital kompetanse:  
Interiørkonsulenten leser tekniske tegninger og bruker håndtegning som skisseteknikk i planløsning 
sammen med kunde. I oppdragssammenheng tegner interiørdesigneren digitalt i 2- og 3D 
tegneprogram og fargelegger for hånd eller digitalt. Interiørdesigneren kan levere idéskisser, 
møbleringsplaner, belysningsplaner og oppriss, samt møbel- og inventarlister og 
rombehandlingsskjema. Interiørkonsulenter behersker hele adobepakken (eller tilsvarende 
programvare), skriveprogram, regneark og presentasjonsprogrammer (som f.eks. i Office). De 
behersker kamerainnstillinger og kan ta interiør- og produktfoto. De er oppdatert på aktuelle digitale 
markedsføringskanaler, bransjerelaterte apper og nye måter å jobbe med interiør digitalt på. De har 
øvd seg på kritisk vurdering av digitale nyvinninger, kildekritikk og forstår konsekvenser av brudd på 
åndsverksloven. 
  
Beskrivelse av faget i et samfunnsperspektiv 

Folkehelse og livsmestring: I dagens samfunn er det stadig økende behov for og etterspørsel etter 

kunnskap og kompetanse i farge-, material-, form- og lyspsykologi. Interiørkonsulenten skal ha 

kunnskap om hvordan vi påvirkes helsemessig av det vi omgir oss med. Konsekvenser av typiske 

kjemikalier, løsemidler og tungmetaller som brukes i overflatebehandling av, og i, interiørprodukter 

er viktig kunnskap i arbeidet med å selge kvalitetsprodukter til kunder.   

Demokrati og medborgerskap: Regler utformet for universell utforming og inkludering av alle 

brukere, av aktuelle interiør i behovsanalyser og løsningsforslag, er viktige grunnpilarer i arbeidet 

som interiørkonsulent. En interiørkonsulent skal skape varige verdier for brukerne av interiøret. 

Bærekraftig utvikling: Deler av interiørbransjen er aktive bidragsytere i samfunnets bruk- og 

kastkultur. Kunnskap om miljøsertifiseringer og til å aktivt etterspørre oversikt over produsenters 

etiske og reelle arbeidsforhold samt produksjonsprosesser med kjemikaliebruk bør på agendaen. Det 

bør enten fokuseres på å fremme varig og høy kvalitet i konstruksjon, sansemessig opplevelse og 

med gode miljømessige kvaliteter i material- og overflatevalg eller velge interiørprodukter som har 

lavere estetisk varighet laget av nedbrytbare materialer eller av materialer av gjenvunnet materiale.   

Progresjon i opplæringen 

Vg1: Oppøve sansene i lokalmiljø. Idéutvikling. Hva gjør fargene og materialene med vår opplevelse 

av fasader/skog/ lekeplasser/ blomsterbed/ frisyrer/ klær/ buketter/ møbler/ etc. Interiør- og 

utstilling i frisørsalong og blomsterbutikk. Produktkunnskap i butikkinnredning. Skisse- og 

collageteknikk. Profesjonskompetanse, entreprenørskap, gjennomføringsevne og nøyaktighet. 

Direktemøter med kunder, sosial og kommunikasjonskompetanse. Trender og stilhistorie gjennom 

bokvalitet: hvorfor bor vi som vi bor. Skrive, regne og presentasjonsprogram, generell digital 

kompetanse. Produktfoto, fotoredigering og sosiale medier. Fargelegging i photoshop. 

Vg2: Offentlig interiør, bærekraft, miljø og universell utforming. Målgrupper, salgs-, styling- og 

utstillingskompetanse. Konseptutvikling. Digital kompetanse med layout-, illustrasjonsprogram og 

teknisk 3-D tegning. Modellbygging. Maler og bygger store utstillinger i 1:1-format. Får reell verktøy-, 

tapetserings-, tekstil- material-, male- og monteringskompetanse. Profilering og profilhåndbøker. 

Interiørfoto, markedsføring og bruk av sosiale medier. 

Vg3: Private interiør. Oppdragskompetanse. Håndskisser med kunde, romskjema i regneark, 

bedriftsøkonomi og ferdigstilling av oppdrag, kontraktsutforming, entreprenørskap, nettverksbygging 

med lokale butikker, leverandører og interiørrelaterte profesjoner som rørleggere, glassmestere, 

snekkere, etc. Stor produkt, farge- og materialkompetanse med leverandørkjennskap. Byggforsk, 

lover og regler, åndsverk og kritisk digital kompetanse.   
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Blomsterdekoratør 
 

Beskrivelse av sluttkompetanse for Blomsterdekoratøren. 

Den faglærte blomsterdekoratøren har kompetanse til: 

 å lage faglige produkter med allsidig design og uttrykk, og jobbe med erfaringsutprøving (i 
dette ligger blant annet å tolke dagens stiler og trender, og bruke fagets ulike stilformer på 
en allsidig og om nødvendig på en ny måte) 

 å kunne benytte forskjellige råvarer, materialer, uttrykk og teknikker i produksjon og design 
med blomster 

 å lage blomsterarbeid tilpasset kontekst og kundens behov (kontekst innebefatter blant 
annet tilpasning til rom, person og anledning) 

 å lage vareeksponeringer og utstillinger av blomsterprodukter 

 å bruke digitale verktøy i design, dokumentasjon og markedsføring av 
blomsterdekoratørarbeidet  
 

Fagarbeideren kan:  

 yte service og veilede kunder om blomsterfaglige produkter og tjenester 

 avdekke kundens behov for blomsterfaglige produkter og tjenester   
 

Hen skal ha:  

 kunnskap og forståelse for hva som gir god økonomi i en bedrift (svinn, kalkulasjon, produkt 
til rett pris, effektivitet, utnytte råvarer mm) 

 et bevisst forhold til egen rolle i bærekraftig drift og produksjon (valg av miljøvennlige 
produkter og teknikker, etisk handel, bevissthet rundt hvor og hvordan produksjonen foregår, 
kortreiste varer, tilgjengelighet/ årstider mm) 

 kunnskap om materialene visuelt, fysisk og kulturelt (plantekjennskap, varebehandling og 
stell, bruk, opprinnelse, norsk og vitenskapelig navn mm.) 

 fullføringsevner og være løsningsorientert 

Beskrivelse av faget i et samfunnsperspektiv 
Blomsterdekoratørfaget bygger på en lang historie, og viderefører gamle og nye teknikker i dagens 
uttrykk. Blomsterdekoratørfaget skal være med å dekke behov i samfunnet for blomsterfaglige 
produkter med allsidige uttrykk. Faget skal òg medvirke til å skape en verdig, stiltilpasset og personlig 
ramme for store og små anledninger i livet. Faget skal medvirke til forståelse for estetiske og etiske 
problemstillinger knyttet til ulike kulturer og tradisjoner i lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv.  

Blomsterdekoratørfaget skal være med på utvikling av håndverkskunnskaper og ferdigheter, og 
stimulere evne til kreativitet, nytenking og kritisk refleksjon. Blomsterdekoratørfaget skal videre 
medvirke til å utvikle kompetanse innen framstilling av ulike produkt og tjenester, tilpasset 
anledning, sesong og kundebehov. Blomsterdekoratørfaget skal ha fokus på forståelse av 
markedsmekanismer, bærekraftig ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet.  

Vurdering av progresjon i opplæringen   
Vg1: Felles område tilpasset blomsterdekoratørfaget 
Håndverk: Bruke verktøy, materialer og teknikker relevant for blomsterdekoratørfaget. Tenke 
bærekraft i valg av materialer og teknikker.  
Nøyaktighet, fullføringsevne og utholdenhet knyttet til utføring av blomsterdekoratørfaglige 
håndverksprodukter. Eksempel enkle dekorasjoner, buketter og blomstersmykker.  
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Produktutvikling og designprosess: Kunne planlegge enkle blomsterarbeider fra idé til ferdig 
produkt. Kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere enkle blomsterfaglige produkter. 
Tenke miljø og bærekraft i utvikling av produkter. I dette inngår forståelse av bruk og sammensetning 
av blomsterfaglige materialer til salgbare produkter. Komposisjon, bruk av form, farge, overflate og 
linjer, og utforming av arbeidsskisser til blomsterfaglige produkter. Kunnskap om moter, trender, 
kunst- og stilhistorie for å kunne tilpasse blomsterarbeid til omgivelse, anledning, person og rom. 
Opparbeide forståelse for blomsterfagets historie.   
Kunde og bedrift: Kundekommunikasjon fysisk i butikk, telefon- og nettsalg, avklare kundebehov og 
tilpasse dialogen til ulike anledninger og situasjoner fra glede til sorg. I arbeidet med å oppfylle 
andres drømmer og visjoner, må elevene lære å realitetsorientere kunder. Helse, miljø og sikkerhet i 
en blomsterbutikk (allergier, løft, arbeidsstilling mm). Kalkulasjon av enkle blomsterfaglige produkter, 
forståelse for svinn og hva som inngår i en utsalgspris. Punktlighet, tilpasse produkt til gitt pris og 
tidspunkt for henting/levering.  
Vg2: De fleste momentene fra sluttkompetansen skal inn på Vg2 som en innføring og start i 
utviklingen, mens man jobber dypere med kompetansemålene og perfeksjonerer på Vg3. 

Vurdere omfang av fag- og svenneprøven   
 
Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fjorten dager.  

1. Utdeling av fagprøven tolv dager før første gjennomføringsdag til planlegging, bestilling av 
varer og varebehandling. 

2. To dager gjennomføring av fagprøven i bedrift eller på prøvestasjon  
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Profileringsdesignfaget 

Sluttkompetanse og faget i et samfunnsperspektiv: 

I profileringsdesignfaget lages kommunikasjonsløsninger tilpasset ulike målgrupper. Det innebærer 

profilering av bedrifter, reklame for produkter på transportmidler og fasader, og generell 

informasjonsskilting. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for visuell kommunikasjon i det 

offentlige rom.  

Opplæringen skal bidra til å utvikle teknologisk og digital kompetanse for å kunne møte utfordringer i 

profileringsdesignfaget. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse knyttet til visuell 

kommunikasjon i det offentlige rom og stimulere til kreativitet og nytenking. Opplæringen skal også 

fremme evnen til å bearbeide konkrete ideer innenfor eksisterende eksponeringsmuligheter. Videre 

skal den gi innsikt i fagets betydning i verdiskapningskjeden, og bidra til forståelse av fagets egenart 

og plass i samfunnet. 

Opplæringen skal bidra til å utvikle gode arbeidsvaner, evne til systematisk og selvstendig arbeid og 

evnen til å kunne møte bransjens behov for omstilling. Den skal videre fremme evne til samarbeid og 

til å kunne løse tverrfaglige arbeidsoppgaver. Opplæringen skal legge til rette for systematisk 

oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse, og bidra til at etiske normer og retningslinjer i 

bransjen blir fulgt. 

Folkehelse og livsmestring, kunne samarbeide med andre mennesker, kunder og kollegaer, 

stressmestring herunder jobbe i et hektisk miljø med korte leveringsfrister. Planlegge prosjekter og 

gjennomføre de. 

Demokrati og medborgerskap, ta hensyn til universell utforming og estetisk sans i det offentlige rom, 

ikke minst visuell støy. 

Bærekraftig utvikling, fornuftig bruk av råvarer, gjenbruk og resirkulering. Spesielt med tanke på 

plast, printerblekk og lakk. 

Progresjon 

Vg1. Fargelære, ha kunnskap om forskjellige fargesystem som RAL, PMS, NCS og CMYK. Lys/ 

lyssetting, digitale verktøy, Adobe-pakke, verktøylære, kundebehandling og HMS. 

Vg2. I tillegg til å utvikle Vg1, få oversikt i faget profileringsdesign, lære seg program som Illustrator 

og photoshop, prøve seg på montasje av bildekor og skilt, kjenne til forskjellige innfestingsteknikker, 

skilt og dekor i det offentlig rom. 

Vurdere omfang av fag- og svenneprøven   

5 virkedager 
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Maskør- og parykkmakerfaget 
Sluttkompetanse i maskør- og parykkmakerfaget. 

Grunnlaget for god yrkespraksis er forståelse for faget, samt evner og kompetanser innen 

kommunikasjon og samhandling med andre. Andre kjerneelementer er kreativitet, fargelære, 

formsans, materialkunnskap, tidsbruk, arbeid med ulike verktøyer, kjemikalier, hygiene og HMS.  

En maskør har god kompetanse innen hår og kosmetisk kjemi og må vite hvordan ulike stoffer virker 

på håret og huden. Maskøren skal kunne tolke en tekst/historie, finne frem dokumentasjon, og 

utrede forslag etter samtaler med det kunstneriske teamet i en produksjon. 

 

Kunnskap om hår og sminke. En maskør- parykkmaker har kompetanse til å utvikle en karakter ut ifra 

en gitt stil eller tidsperiode. Karakteranalyse betyr å endre et ansikt ved hjelp av 

sminke, parykker, maskering og tredimensjonalt arbeid, samt kunnskap om ansiktets og kroppens 

anatomi og fysiologi. Maskøren har kompetanse i produksjon av parykker, ulike hårdeler og 

håndtering av hår (frisering og klipping). Bred kunnskap om teknikkvalg, materialer, produkter og 

håndtering av verktøy er en forutsetning for dette.  

 

Maskøren skal kunne dokumentere arbeidet digitalt, bruke arbeidstegninger, beregne budsjett og 

tidsestimat. Maskøren må arbeide i tråd med yrkesetiske retningslinjer, mattilsynets 

retningslinjer for kosmetikk, samt gjennomføre enhver arbeidsprosess i samsvar med gjeldene 

regelverk for helse, miljø og sikkerhet. 

  
Beskrivelse av maskør- og parykkmakerfaget i et samfunnsperspektiv 

Maskør- og parykkmakerutdannelsen skal bidra til kvalifiserte fagarbeidere på ulike arenaer i 

kulturlivet, som for eksempel teater eller mediebransjen. Maskøren skal kjenne til parykkmakerfaget 

i et historisk perspektiv, og de ulike måtene det brukes i dag. 

 

Maskører samhandler i team med bl.a. regissører, 

scenografer, kostymedesignere og aktører på scenen eller i film/tv-bransjen. Maskøren må utvise ro i 

stressende situasjoner og være lydhør å vise forståelse for andre faggrupper. Maskøren har god 

kunnskap og interesse i stilhistorie og utvikling av moter og trender gjennom tidene. 

  
Progresjon i opplæringen 
• Vg1 Design og håndverk 

Utvikle praktiske ferdigheter. 

Kommunisere muntlig og skriftlig. 

Se, analysere og vurdere. 

Tegning, form (anatomi, modellering) og farge. 

Kompetanse om materialer og verktøy. 

Stilhistorie. 

 
• Vg2 opplæring i bedrift 

Friseringsteknikker med ulike verktøy. 

Opplæring i de fire grunnklippene og hårfargeteori. 
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• Vg3 opplæring i bedrift 

Opplæring i bedrift skal bestå av praktisk arbeid som er en del av bedriftens daglige drift og 

produksjon. Ideelt bør maskør-eleven også utplasseres i andre bransjer som er relevant for 

faget. Produksjonsansvar (produksjonsforløp, tidsestimater, kalkyleoppsett, budsjett). 

Omfang av fag og svenneprøven 

Kandidaten må forberede, observere, gjennomføre og evaluere eget arbeid. 

10 hele arbeidsdager inkl. eksamensdag. 

Dag 1 kandidaten mottar oppgaven som gjennomgås med prøvenemnda. 

Dag 2 kandidaten leverer en skriftlig fremdriftsplan, beskrivelse av arbeid og tegninger. 

Fremdriftsplan skal innleveres pr. e-post til begge prøvenemnder. 

Dag 10 visningsdag med to modeller kl. 13:00. 
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6. Andre innspill 

Behov for kompetansekrav og videreutdanning for lærere etter yrkesfagløftet 
Midlertidig gruppe for frisør, blomst og interiør har høye forventninger til regjeringens lovnad om 

satsing på yrkesfag og yrkesretting. I disse dager arbeides det med ny struktur for yrkesfagene og nye 

læreplaner skal utarbeides. Endringen av planene for design- og håndverksfagene er nødvendig for å 

gi elevene en kompetanse som er attraktiv og nyttig for arbeidslivet de skal ut i. Det blir f.eks. et 

større fokus på kundebehandling, kommunikasjon, samarbeid og service og bruk av digitale verktøy. I 

den nye strukturen skal Vg1 være mer rettet direkte opp mot de ulike Vg2-tilbudene. Det 

eksisterende Vg1 design og håndverk har blitt gjennomført svært ulikt fra skole til skole og med god 

grunn blitt kritisert for å ikke være tilstrekkelig yrkesrettet.  

Det er ikke tilstrekkelig at det bare er læreplanene for faget som endres. Det er også viktig å sikre at 

vi får de riktige lærerne med den rette kompetansen på plass. Dette kan skje delvis gjennom kursing/ 

videreutdanning av eksisterende lærere, hospitering hos samarbeidspartnere i næringslivet og ved at 

det sikres at det ansettes lærere med fagbrev/praksis fra yrkene vi utdanner til. Det er også viktig at 

det utvikles gode læremidler som elever, lærere og arbeidsliv kan benytte i opplæringen. 

Vi forutsetter at det er fagpersoner med en yrkesbakgrunn fra de ulike fagene i programområdet 

som rekrutteres til å undervisere når elevene skal prøve seg i de ulike fagområdene (frisør, blomst, 

interiør, utstillingsdesign, profileringsdesign). Ved skoler med få Vg1-klasser kan det være 

utfordrende å få til en lærerstab med yrkeskompetanse/fagbrev i flere fagområder. En løsning for 

disse skolene vil være å ha et tett samarbeid med lokalt næringsliv for praksisplasser og kursing av 

elever.  

Aktuelle temaer for videreutdanning av lærere for Vg1 frisør, blomster- og interiørdesign kan være: 

 Kundebehandling, service og kommunikasjon gjennom praktisk og teoretisk undervisning 

 Hvordan få til gode ordninger for elevpraksis og samarbeid med næringsliv 

 Digitale verktøy i bransjen/hvordan bruke sosiale medier i markedsføring 

 Yrkesretting av fagområdene tegning, form og farge  
 

Hvilke områder som er aktuelle for kompetanseheving vil komme enda tydeligere frem når de nye 

læreplanene er på plass. 

Vi ber om at dette følges opp av det nye faglige rådet som vil komme på plass for frisør, blomster- 

og interiørdesign. Det er avgjørende at det settes av tid og ressurser til videreutdanning av lærere 

slik at kvaliteten på det nye utdanningsprogrammet kan imøtekomme kravet fra arbeidslivet og gi 

elevene en relevant og attraktiv kompetanse.  

Mvh  

Midlertidig gruppe for frisør, blomst og interiør 
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Refleksjoner til faget interiør 
Notatet er utarbeidet av Vibeke Rolfsen og Trine Talgø og er et tillegg til beskrivelsen av faget  
 
Navneforslag: 
Programområdet og Vg1 foreslås hetende HDI – Håndverk, Design & Identitet. 
Vg2: Interiørdesign og eksponeringsdesign 
Vg3: Interiørdesign og entreprenørskap 
 
Tydeliggjøring av profesjon: 
Vi ønsker at kompetansebeviset synliggjør yrkestittelen interiørkonsulent 
Vi ber om at yrkeskompetanse likestilles med fagbrev både eksamensmessig og lønnsmessig.  
 
Framtidsperspektiv: 
Interiørkonsulenten vil i stadig større grad jobbe i butikk og ta oppdrag via butikk. For å unngå 
butikkdød begynner butikkene nå i stadig større grad å konkurrere på å gi kundene verdi og kvalitet 
fremfor å konkurrere på pris. Ideen er at når kunden forstår verdien de får av å «bruke deg» så vil de 
bli lojale kunder, som kommer tilbake og anbefaler deg videre. Lojale kunder er ikke like opptatt av å 
presse prisen. Dette forsvarer bruk av kompetente ansatte, som også kan utføre hjemmebesøk, lage 
fine utstillinger og som kan bistå med markedsføring i sosiale medier.  
 
Klippet ut fra Oslo Design Fair sitt digitale magasin fra august 2018 under temaet Moment: 
 

Ifølge Rachel Botsman, tillitsekspert og foreleser ved Oxford University, endrer teknologi 
tilliten mellom oss mennesker. Nye forretningstyper handler om å knytte bånd mellom 
fremmede, noe Uber, Airbnb og Tinder er eksempler på. Vekslingen mellom å tilpasse seg 
teknologi på den ene siden og behovet for stabilitet og nærhet på den andre, påvirker måten 
vi lever på.  
Innenfor retail spår ekspertene en fremtid med skreddersydde klær fra virtuelle virkeligheter 
og butikker som vet hva du liker før du kommer inn i butikken – alt med hensyn til at tiden vår 
er verdifull. For selskaper som ønsker å møte fremtiden på en god måte, er det nødvendig å 
forstå hvordan kunstig intelligens, automatiseringer, blokkjeder og annen teknologi har 
innflytelse på oppførselen vår, ifølge Botsman. Og ikke minst, se at i utvikling ligger det 
muligheter.»  
[…] Samtidig omfavnes teknologien med digitale og godt integrerte løsninger til hjemmet. 

 
I dette fremtidsperspektivet ligger et økende behov for entreprenørskap innen fagopplæringen, med 
fokus på innovasjon og nytenkning i samfunnet og arbeidslivet. Entreprenørskap gir elevene 
kompetanse i å møte nye faglige utfordringer innenbransjene og retail; markedsføring, salg, 
kundebehandling og kommunikasjonsplattformer for kunstig intelligens, teknologi og automatisering.  
 
Eksamen: 
Vi har ikke blitt bedt om å mene noe om eksamensformen til interiør.  Dagens eksamensform har det 
vært mye diskusjon og opprør mot. Den gjennomføres dessuten med ulike antall dager og der noen 
fylker får og noen fylker ikke får lov til å vurdere forberedelsesdagene. Eksamensformen ivaretar ikke 
designprosessen der forberedelsesdagene med idé og konseptutviklingen er like viktig som selve 
eksamensdagen. Eksamen må sees som en sammenhengende arbeidsprosess over flere dager. 
 
Interiørfaget er komplekst og sammensatt, uten en god prosess risikerer konsulenten å miste kunde. 
Vi anbefaler at det settes ned en gruppe for å gjennomdiskutere eksamensform og at eksamen er lik 
over hele landet. Det bør åpnes for at elevene selv kan velge spissing av oppdrag etter selvvalgt 
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spesialområde (se de seks områdene under) og få vise sin helhetlige kompetanse ved å legge til rette 
for en praktisk eksamen tilnærmet et vanlig interiøroppdrag. 
 
Eksamensform bør sidestilles med frisørenes svenneprøve og blomsterdekoratørenes fagprøve. Vi 
anbefaler dermed en eksamen over 14 virkedager. 
 
Spesialområder, relevante sideutdanninger & videreutdanning: 
Interiørkonsulenten kan fortsette å spesialisere seg innenfor de seks spesialområdene, de har hatt 
tilgang til under denne treårige utdanningen: 

● Konsulent for tekstil & vindusavskjerming: Søm, møbeltapetserer, tekstilkompetanse og 
bærekraft 

● Interiørstylist. Eiendomsutvikling og eiendomsmegler, fotograf, magasinstyling 
● Farge- og materialkonsulent. Her kan malerfaget være relevant sidefag. Personlig styling og 

fargesetting (ansikt/klær) kan kombineres med fargesetting av bolig. Materialkompetanse og 
bærekraft.  

● Møbelkonsulent. Relevant side-/ videreutdanning kan her være møbelsnekker og 
møbeltapetserer. Materialkompetanse og bærekraft. Relevant videreutdanning kan være 
møbeldesign eller produktdesign 

● Lyskonsulenten. Denne kan f.eks. videreutdanne seg i lysdesign for teater, film eller i form av 
produktdesign av lamper, også lysteknikker kan være relevant vei eller belysningsrådgiver for 
offentlig belysning. 

● Kjøkken-, bad- og garderobekonsulent. Kurs i tekniske tegneprogrammer som AutoCad for å 
jobbe i arkitektkontor som spesialist, eller videreutdanning til interiørarkitekt 

 
Interiørdesigneren tar oppdrag og kan videreutdanne seg som interiørarkitekt, for dypere 
kompetanse i prosjektering av større offentlige bygg, skreddersøm av interiør og møbeldesign. 
 
Andre relevante videreutdanninger kan være innenfor bedriftsøkonomi, trend, salg, markedsføring, 
ledelse, strategi, digital forretningsforståelse, logistikk, retorikk, branding, forhandling, 
entreprenørskap og forbrukeradferd. 
 
 
Faginndeling og timeantall: 
Vi ønsker at antall programfag økes for å synliggjøre, for framtidige arbeidsgivere, hvilken 
kompetanse arbeidssøkeren behersker og viser talent i.   
 
Inndelingen som vist i «Sentralt innhold og sluttkompetanse for faget Interiørdesign» kan være et 
utgangspunkt for inndeling: 
 

 Antall timer/år 

Fag Vg1 Vg2 Vg3 

Bransjekompetanse:     

Profesjonskompetanse:    

Kommunikasjonskompetanse:    

Presentasjonskompetanse:    

 


