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Målbeskrivning 

Utbildningens huvudsakliga mål är - att skapa förutsättningar för duktiga och 

professionella nagelskulptriser. Detta görs genom att erbjuda eleverna en både 

praktisk och teoretisk kunskap om den handen och nagelskulptrisens 

olika tekniker/metoder samt kunskap om när och varför dessa skall användas. 

Efter genomgången utbildning skall eleven kunna ta plats i samhället som en 

professionell yrkesutövande nagelskulptris och utöva yrket inom de områden 

hon/han finner intressanta samt kunna vara verksam i nära samarbete med befintlig 

skönhetsvård.  

 

YOUNG NAILS UTBILDNING TILL 
DIPLOMERAD NAGELSKULPTRIS 

Kursen sprider sig 6 veckodagar med teori samt 8 veckor praktik.  

Praktiken hålls på Young Nails salong och skola. 

Inkluderat: Kursmaterial såsom teoretiskt material och akryl startkit, till ett värde av 6 500: - 

Full support, hjälp och lättare uppfräschningskurser efter avslutad utbildning. 

 

Eleven ska efter avslutad praktik uppvisa framsteg under 20 nya set. Vid klarad examen 

tilldelas eleven ett diplom som är internationellt godkänt.  

 

Anmälan görs till Young Nails till respektive utbildningsstads kontakt. Se sista sidan. 

Då utbildningen ska hålla en hög standard har vi små klasser,  

max antal elever är 3st per kurs. Deltagarantalet kommer aldrig att överskridas!! 

 

Under undervisningdagarna har vi ca en timmas lunch, lunchrum med mikro finns, annars 

finns flertalet lunchrestauranger i området. Kaffe och te finns alltid för den som önskar. 

Under praktiken har eleven möjlighet att göra praktiken utanför skolan. Att lägga upp sina 

egna tider underlättar t.ex., vid annat arbete under skoltiden, elevbordet står dock alltid till 

förfogande under veckodagar 10-16.   För att sporra er elever till att börja er karriär med 

flygande start går alla intäkter från egenbokade kunder direkt till respektive elev! Skolan står 

för ditt bord och hjälper givetvis till att boka kunder till dig. 
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Ämnesbeskrivning 

Under hela utbildningen varvas praktiska ämnen med teoretiska ämnen. Men då 

nagelskulptris yrket till största delen är praktiskt ligger ton vik ten på de praktiska ämnena. 

Här nedan följer alla ämnen som ingår i utbildningen 

fördelat i tre block. 

 Förkunskaper: Inga. 

Teori 1. Baskunskaper samt manikyr 

Handens anatomi 

Nagelns anatomi 

Nagelns sjukdomar 

Manikyrens grunder 

Lackning samt fransk manikyr 

Salongshygien 

Kundbemötande 

Försäljning 

Säkerhet 

Teori 2. Lär dig arbeta med akrylen i en färg 

MSDS- Material Safety Data Sheet 

Akrylsystem 

Produktkännedom 

Preparation av nageln 

Förstärkning av naturlig nagel 

Uppbyggnad med naturlig tipp 

Uppbyggnad med mall, en färg 

Form och filteknik 

Teori 3. Tar steget vidare med permanent fransk manikyr samt återbesök. 

Återbesök 

Elektrisk Fil - Demonstration 

”Reverse Application”, fransk manikyr 

Fransk manikyr med mall 

Fransk manikyr med tipp 

Återbesök fransk manikyr 

Problemnaglar 

Nagelbitare 

Anatomi & Sjukdomslära 

Tonvikten i detta ämne 

koncentreras på det som en 

nagelskulptris har direkt 

användning av i sitt 

dagliga arbete. Dessutom 

ger ämnet en allmän 

överblick i mikrobiologi, 

histologi samt av armens 

anatomi.  
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Kursbestämmelser och Finansiering 

Allmänt/Anmälan 

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till så är det bara att betala in 

anmälningsavgiften. Då är du garanterad din plats på kursen. 

Anmälan är bindande. 

 

Kallelse till kurs skickas ut omkring två veckor före kursstart. Vi förbehåller oss rätten att 

ställa in kurser vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, s.k. 

force majeur. 

Antagningskriterier: 

Goda kunskaper svenska, bra kunskaper engelska. 

 

 

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart. 

Young Nails förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald 

kurs/utbildning. 

 

Betalning 

Betala in anmälningsavgiften, se belopp vid respektive kurs. När vi mottagit din 

anmälningsavgift placeras du, i mån av plats, i vald kurs. Du är inte antagen på kursen innan 

anmälningsavgiften är betald. Resterande kursavgift betalas enligt kursbekräftelse. Betala på 

bankgiro (ange ditt namn, personnummer och kursnamn). 

 

För kurser i Göteborg: 

• Handelsbanken: BG 5551-8039 

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). 

Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren. 

 

Anmälningsavgiften på 1 500: - ska inbetalas för att försäkra plats på kursen. Namn och 

Personnummer skall finnas med på inbetalningen. Beloppet betalas inte tillbaka vid avhopp. 

Kursavgiften på resterande belopp 25 500: - ska vara inbetalt på kontot senast två veckor 

innan kursstart. 

 

Yrkesutbildningar:  slutförd gymnasieutbildning eller 18 år.  

Kortare kurser:  fyllda 18 år 
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Avbokning 

Vid avbokning senast två veckor före kursstart återbetalas inbetald avgift med avdrag för 

anmälningsavgiften. Avbokning senare än två veckor före kursstart godkänns inte utan 

läkarintyg på sjukdom som du inte kunde förutse vid tidpunkten för anmälan. Återbetalning 

sker då med avdrag för förbrukad kurstid fram till avbokningsdatum, dock lägst gällande 

anmälningsavgift. 

Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. 

All återbetalning sker inom en månad. 

 

Finansiera kursen/utbildningen 

Finansiering genom Human Finans: 

 

Vi samarbetar med Human Finans som erbjuder krediter för kurser och utbildningar. Du har 

möjlighet att låna upp till 50 000 kronor räntefritt till din kursavgift.  

 

Klicka på Human Finans och följ de enkla instruktionerna eller ring på telefon 

08-560 201 15. 

  

 

Kundpraktik 

Kundpraktiken är den kanske allra viktigaste delen av hela utbildningen. Syftet är att 

integrera innehållet i utbildningen med verkligheten genom att låta eleven öva sin kunskap 

på vanliga människor. Kundpraktiken ligger fördelad under hela utbildningen. 

Kundpraktiken sker dels på skolan och dels utanför skolan enligt följande: 

Kundpraktik utanför skolan (steg 1, steg 2 och steg 3) 

Under hela utbildningen uppmuntras eleverna att praktisera behandlings metoderna allt 

eftersom de gås igenom på lektionerna. 

De obligatoriska hembehandlingarna skall dokumenteras och redovisas inför skolan. 

Kundpraktik på skolan (steg 2 och steg 3) 

Under sakkunnig handledares tillsyn skall eleverna praktisera de i utbildningen 

genomgångna behandlingsmetoderna och lära sig kontakten mellan terapeut och kund. 

Behandlingarna sker på kunder som kommer till skolan. 

http://www.humanfinans.se/
http://www.humanfinans.se/
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Svar på ofta förekommande frågor 

Behöver jag plugga hemma? 

I den schemalagda undervisningen går lärarna igenom baskunskaperna. För 

inlärning krävs dock en ansenlig mängd hemstudier. Längden på hemstudierna 

varierar naturligtvis utifrån tidigare studievana, koncentrationsförmåga och studie 

motivation. 

Vad krävs för godkänd utbildning? 

För godkänd utbildning krävs, förutom godkända prov, minst 85 % närvaro per ämne 

för de schemalagda lektionerna samt 100 % närvaro under kundpraktiken. 

Vad händer om jag blir sjuk? 

Vid frånvaro utöver de av skolan ställda kraven, skall motsvarande lektioner 

eller praktik tas igen vid annat tillfälle. När och hur dessa timmar tas igen, 

sker efter överenskommelse med skolan. 

Blir du av någon orsak förhindrad att delta på enstaka lektioner skall du på 

egen hand hämta in de kunskaper som du missat. Lämpligast görs detta genom 

att stämma av med en klasskamrat. 

Hur sker undervisningen? 

Undervisningen bedrivs utifrån olika pedagogiska inlärningsvarianter; teoretiska 

föreläsningar, distansinlärning, visningar, presentationer, grupp övningar och enskilda 

övningar. 

Vem håller i Undervisningen? 

Våra lärare är utbildade av Young Nails utöver flerårig erfarenhet i Yrket. De har grundlig 

utbildning i anatomi, har arbetat med naglar i många år, och håller i vidareutbildningar i 

design, maskinfilsteknik, fortsättningskurser mm.  Som agenter för Young Nails i Sverige 

reser vi jorden runt för att hela tiden kunna leverera de senaste trenderna, teknikerna och 

tipsen till er elever.  

Vilken litteratur används på utbildningen? 

All litteratur är specialskriven och designad för utbildningen till nagelskulptris. Ingen 

försäljning av kurslitteraturen sker utanför utbildningen. All litteratur ingår i kursavgifterna 

och lämnas inte ut innan utbildningen börjar. Litteraturen uppdateras regelbundet för att 

följa den utveckling utbildningen ständigt befinner sig i. 
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Ingår allt Material i utbildningen? 

Jajamensan! Allt material du behöver får du med i kursavgiften. Young Nails ger dig fullstora 

behållare och riktiga verktyg såsom tippklippare, nagelbandstänger, cuticlepushers, fullt 

manikyrset med lyxiga lackerna av CAPTION, förkläde, Acrylkit med material för 50 set 

naglar, Instruktions DVD, Lomasi Scrub och Lotions, osv. osv.  

Skyddsutrustning 

Det är viktigt att inte överexponeras av alla material man gör konstnaglar av. För att arbeta 

säkert på skolan finns allt du kan behöva här. Vi arbetar aldrig utan handskar, förkläde och 

utsug för damm och ångor. Övrigt finns även munskydd för dem som önskar. Safety First!  

Ingår det några prov? 

Prov utförs med jämna mellanrum efter hela utbildningen är avklarad. Totalt görs ett 

teoretiskt prov och två praktiska prov. Proven betygsätts enligt  godkänd (G) och underkänd 

(UK). Gränserna för de olika be tygs nivåerna är: 

 G krävs 75-100% av maximal poäng 

 för UK gäller 0-74% av maximal poäng 

Vid underkänt prov skall omprov göras. Varje omprovstillfälle kostar 100 kr.  

6 månader efter examensdagen kostar varje omprov 500: - 

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls betyg och diplom. 

Vilka inträdeskrav är det till utbildningen? 

Kraven vi har är att du skall vara minst 18 år och att du talar och skriver på svenska. 

Vi förutsätter att du är motiverad att studera till nagelskulptris. 

I övrigt är utbildningen så komplett att all den kunskap du behöver för att utöva 

nagelskulptris yrket ingår. 

Det sägs att Young Nails nagelskulptrisutbildning ger fortsatt stöd även 

efter utbildningen. Stämmer det? 

Javisst, efter avslutad utbildning kommer du alltid kunna komma på uppfräschningskurser. 

Av sik ten är att stödja, inspirera och utveckla dig som nagelskulptris. 

Kan man vidareutbilda sig inom nagelyrket? 

Nagelskulptrisutbildningen är komplett och omfattar alla delar som krävs för att du skall 

kunna verka som en duktig och professionell nagelskulptris. Självklart finns det andra 

lämpliga utbildningar/kurser som kompletterar dina inhämtade kunskaper. Allt beror förstås 

på vad som intresserar dig och hur du vill arbeta. Se Young Nails hemsida, utskick eller ring 

och boka en tid! 
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Utbildningsorter 

Utbildningen finns på sju platser i Sverige; Göteborg, Värnamo-Hillerstorp, Skövde, 

Stockholm, Gävle, Hudiksvall, Kristianstad & Linköping. Alla skolorna ligger centralt i 

respektive stad. Så välkommen med eventuella frågor, funderingar eller anmälan till nästa 

kurs! 

 

I Göteborg: Utbildningscentrum och Huvudbutik  ligger centralt belägen med gångavstånd 

från centralstationen. Adressen är Magasinsgatan 1. Hit är det också lättast att ta sig med 

spårvagn och buss, hållplats Domkyrkan eller Lilla Torget. I närheten av skolan finns även 

gott om parkeringsplatser, caféer och restauranger. 

Kontaktuppgifter Göteborg: 

Skolan: 031-13 20 80 

Direkt Lina: 0704-65 66 68 

Direkt Nathalie: 0704-55 00 84 

www.youngnails-se.com  

utbildning@youngnails-se.com 

 

I Hillerstorp: Utbildningen och Butik finns på Salong Nails and More. Ligger 2 mil utanför 

Värnamo på Hoffmansgatan 14 i Hillerstorp. Lärare Jenny Oxenlöv. 

Kontaktuppgifter Hillerstorp: 

Salongen, direkt Jenny: 0703-252122 

jenny@nailsandmore.se 

www.nailsandmore.se 

Fler utbildningsställer på nästa sida! 

I Kristianstad: Utbildningen och Butik finns mitt i stan på Studio Wass Lokaler på Östra 

Vallgatan 5. Läraren heter Anna Wass. Salongen ligger mycket nära centralstationen. 

Kontaktuppgifter Kristianstad: 

Skolan: 044 10 11 30 

Direkt Anna: 0709 92 29 55 

www.studiowass.se 

wass@youngnails-se.com     

 

 

 

 

http://www.youngnails-se.com/
mailto:utbildning@youngnails-se.com
callto:+4637047833
mailto:jenny@nailsandmore.se
http://www.studiowass.se/
mailto:wass@youngnails-se.com
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I Skövde: Utbildningen och Butik finns på Salong Hemma i Centrala Skövde på Prästgatan 

12. Läraren heter Victoria Larsson. Salongen ligger 4 minuter från centralstationen och 

mycket nära Skövdes Högskola.  

Kontaktuppgifter Skövde: 

Skolan & Victoria direkt: 0708 66 73 03  

www.salonghemma.se 

salong.hemma@gmail.com 

 

I Linköping: Utbildningen och Butik finns på Nailpro 7 i Centrala Linköping, 

Apotekaregatan 7. Läraren heter Maryam Asgari. Salongen ligger 100m från domkyrkan.  

Kontaktuppgifter Linköping: 

Skolan direkt: 013-3270042  

mimi_asg@yahoo.se              

 

I Kalmar: Utbildningar och Butik finns på Salong Chic i Centrala Kalmar,  

Södra Långgatan 20. Säljaren heter Sanaz Fritz. Salongen ligger mycket nära köpcentrat 

”Kvasten” 

Kontaktuppgifter Kalmar: 

Direkt Sanaz: 0761-08 72 91 

Sanaz@youngnails-se.com 

 

I Gävle: Utbildning och Butik finns på Studio 37, Nygatan 37 i Gävle. Lärarna heter, Maria 

Andersson och Maria Eriksson. 

Kontaktuppgifter Gävle: 

Direkt Skolan: 026-121270 

www.salong37.se 

 

I Norrköping: Butik finns på hos Camilla på Cess Nails, Stockholmsvägen 3 i Nörrköping.  

Kontaktuppgifter Norrköping: 

Direkt Camilla 

Tel: 0702-664844. 

milla_55@hotmail.com 
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