
UTDANNINGUTDANNINGUTDANNING   
& KURS& KURS& KURS

2 UNIKE GRUNNKURS

NEGLEDESIGN, 

VIPPE & BRYNSTYLIST

MANGEL PÅ

2 .000  FOTTERAPEUTER

HUDPLEIER
NETTBASERT

KOMBINER SKOLE OG JOBB 

FOTTERAPEUTFOTTERAPEUTFOTTERAPEUT

UTVIKLING GJENNOM

KREATIVT ARBEID 

MAKEUPMAKEUPMAKEUP

ARTISTARTISTARTIST

WWW . T O N E L I S E A K A D E M I E T . N O

NEGLETEKNIKERNEGLETEKNIKERNEGLETEKNIKER
LANDETS HØYESTE UTDANNINGLANDETS HØYESTE UTDANNINGLANDETS HØYESTE UTDANNING

INNEN NEGLERINNEN NEGLERINNEN NEGLER

HUD -OG KROPPSTERAPEUTHUD -OG KROPPSTERAPEUTHUD -OG KROPPSTERAPEUT

LEDENDE INTERNASJONALLEDENDE INTERNASJONALLEDENDE INTERNASJONAL

PRESTISJEUTDANNINGPRESTISJEUTDANNINGPRESTISJEUTDANNING

Læring gjennom trygghet, kompetanse,

 kvalitet og utvikling 



Velkommen til oss!  
 

Tone Lise Akademiet er landets største utdanningsaktør innen skjønnhet og velvære.
 I snart 30 år har Tone Lise Akademiet stått for utvikling i bransjen og skapt en plattform for læring

gjennom trygghet, kompetanse, kvalitet og utvikling. Et viktig kjennetegn ved Tone Lise Akademiet, er
at vi tilbyr utdanninger som det er behov for i samfunnet. 

 
Som student hos oss får du utvikle deg i et kreativt og spennende miljø. Med en praktisk og

yrkesrettet  utdannelse er det kort vei til et fremtidsrettet yrke, som du kan praktisere verden rundt. 
Under studietiden vil du merke at du gjør en forskjell for andre mennesker. 

 
Velg med hjertet. 

Å velge en utdanning kan være vanskelig, særlig når det er mange valgmuligheter og fag du synes er
spennende. Vi råder deg til å tenke deg godt om og velge det du selv synes er interessant.

 
Velkommen som student hos oss

Tone Lise Forbergskog



Mulighet for nedbetaling 

Fotterapi

Hudpleier

Hud- og kroppsterapeut 
Negledesign

Vippe & brynstylist

 

L æ r  a v  d e  b e s t e !
V i  s t i l l e r  h ø y e  k r a v  t i l  v å r e  l æ r e r e  o g  f o r e l e s e r e .  D e  h a r  m a n g e  å r s
e r f a r i n g  f r a  s k j ø n n h e t s -  o g  v e l v æ r e b r a n s j e n .  V å r e  l æ r e r e  k v a l i t e t s i k r e s
v i a  å r l i g e  p e d a g o g i s k e  k o m p e t a n s e p r o g r a m .  

Beauty makeup artist

Negletekniker

H ø y e r e  y r k e s f a g l i g
u t d a n n i n g

Y r k e s f a g l i g e
u t d a n n i n g e r G r u n n k u r s

Godkjent av lånekassen



Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Som student ved TLA vil du få ferdighetstrening i skolens 
studentklinikk/salong. Dette vil gjøre din praksis mer selvstendig 

og autentisk, etterhvert som din kunnskap og ferdighetsnivå øker. 
Det legges stor vekt på studentenes evne til å tilegne seg 
kunnskap for å møte kravene en terapeut stilles ovenfor, 

slik at hun eller han skal fungere optimalt i yrket.  

STUDENTSALONG
STUDENTKLINIKK

Øvelse på medstudenter 
vil være helt essensielt 

under utdanningen. 



Y R K E S F A G L I G  U T D A N N I N G   

FOTTERAPEUT
GODKJENT AV LÅNEKASSEN

VISSTE DU:

Du får et gelelakk kurs
inkludert i din utdanning
uten ekstra kostnad
verdi kr 10.000,-

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

FOTTERAPI – TRYGG YRKESUTDANNING
INNEN EN VIKTIG  DEL AV
HELSETJENESTEN

Behovet for fagutdannede fotterapeuter er
stort. Tone Lise Akademiet tilbyr
markedets mest komplette
fotterapiutdannelse på 1 år.

semester heltid mandag til fredag
semester samlingsbasert, månedlig 

Hvor langt er studieforløpet
1 år 

1.
2.

Hvordan er fordeling av teori og praksis
- 1. semester teori og praksisundervisning stedsbasert og lærerstyrt undervisning 
- 2. semester utplassering og selvstudium kombinert med samlinger på skolen

Autorisert fotterapeut 
For å bli autorisert fotterapeut kan du enten før, under eller etter endt fotterapi
utdanning ta tre offentlige eksamener i vg1 helse og oppvekst fag, i tillegg til privatist
eksamen i fotterapi. 

NB! Vg1: Du står selv ansvarlig for å melde deg opptil offentlig privatist eksamen og lære deg opp til dette.

Eksamen
Etter studieforløpet avlegges det offentlig privatisteksamener og skoleeksamen.
Studenten melder seg selv opp til og betaler for gjeldende offentlig eksamener i
henhold til programplanene, fotterapi Vg2 og Vg3.



Hygiene , anatomi og fysiologi
Livsstil , sykdommer og fothelse
Hud og neglelidelser , fotlidelser .
Undersøkelser , behandlinger og dokumentasjon
Analyse og tester av ledd , muskler og bevegelse
Diabetesfoten , grunnleggende sårbehandling
Massasje og fotøvelser
Avlastningslære og ergonomi

GRUNNLEGGENDE TEORI

FAGPLAN FOTTERAPEUT 

Fotpleiebehandling , skalpell-lære , apparater og instrumenter
Ganganalyse , skotester , avtrykksmetoder
Vurdering av mobilitet og funksjonsevne , materialer og avlastninger
Fot og legg massasje

GRUNNLEGGENDE PRAKSIS

Silikon , skumgummi ,
termoplastiske materialer 
Sålematerialer  og
trykkavlastninger
Dynamiske såler , spange
Ortonyxi , copolinegas , og
neglprotetikk

AVLASTNINGSLÆRE

Elektroniske journaler
Rutiner for
kvalitetssikring og
fagets egne tegnsystem

JOURNALFØRING OG
DOKUMENTASJON

Vannbasert maskin
Tørr maskin
Steriliseringmaskin

APPARATER

Studentklinikk .

Førstehjelp
Velværebehandling med  

gelelakk på tånegler

STØTTEFAG

Logistikk , kundeservice og etikk
Markedsføring , salg , resepsjon , booking og kassasystem
Beauty is business , regnskap , forsikringer , selskapsformer og HMS
Klinikkdrift , kommunikasjon , konflikthåndtering

 BUSINESS

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.



Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.



Y R K E S F A G L I G  U T D A N N I N G   

HUDPLEIER
GODKJENT AV LÅNEKASSEN

VISSTE DU:

At det teoretiske
tilknyttet utdanningen
er lagt opp som
nettstudie. 

semester dagtid mandag og tirsdag eller kveldstid mandag til onsdag
semester samlingsbasert månedlig.

Hvor langt er studieforløpet
1 år 

1.
2.

Hvordan er fordeling av teori og praksis
- Praksisundervisning = stedsbasert og lærerstyrt undervisning
- Teori undervsining = nettstudier

Eksamen
Etter studieforløpet avlegges det offentlig privatisteksamener og skoleeksamen.
Studenten melder seg selv opp til og betaler for gjeldende offentlig eksamener i henhold til
programplanene, hudpleie Vg2 og Vg3.

1 års utdanning til hudpleier på dagtid eller
kveldstid.

Denne innovative hudpleie utdanningen gir
deg fleksibilitet til å kombinere skole, jobb
og raskt komme deg ut i et attraktivt
arbeidsmarked.

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

KOMBINERT NETTSTUDIE OG
STEDSBASERT UNDERVISNING.



Ansiktsrens , eksfoliering og masker
Massasjeteknikker og elektriske apparater
Hudanalyse og produktforståelse
Farging av vipper og bryn , brynsforming
Hårfjerning ulike teknikker med voks
Makeup , manikyr , pedikyr
Kroppsbehandlinger
Kroppsmassasje

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Dermatologi , hygiene og cellelære
Anatomi ansikt , lymfesystem , muskel- og skjelettsystem
Hudtyper , hudtilstander , behovsanalyse
Kosmetisk kjemi , ingredienser og virkninger
Produktkunnskap og enæring

FAGPLAN HUDPLEIER 

Ferdighetstrening i
skolens studentsalong
Syrepensling
Innføring i microneedling
og oksygenbehandling

GRUNNLEGGENDE TEORI

GRUNNLEGGENDE PRAKSIS

PRAKTISK TEORI

STØTTEFAG

Kundeservice og etikk
Salg , resepsjon
Booking , kassasystem
Beauty is business
Markedsføring / SoMe

 BUSINESS

Etter endt utdanning vil 
du kunne delta på vår

samarbeidspartners
produktkurser, dette uten

ekstra kostnad
 



Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Hvorfor velge
nettstudier?

Studer når og hvor du vil.

Fleksibilitet.

Planlegg egen hverdag. 

Kombiner jobb, studier, familie og reise. 

Virtuell interaksjon , som epost, chat, rom for

diskusjon og skape nettverk.

Veiledning. Still spørsmål direkte til lærer og får

tett veiledning. 



Y R K E S F A G L I G  U T D A N N I N G   

HUD- OG
KROPPSTERAPEUT

GODKJENT AV LÅNEKASSEN

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

HUD- OG KROPPSTERAPEUT MED 
CIDESCO GODKJENNING

Hvor langt er studieforløpet
1 år heltid mandag-fredag. Følger den offentlige skolens ferieplan. 

Hvordan er fordeling av teori og praksis
- Teori og praksisundervisning = stedsbasert og lærerstyrt undervisning
På dette studiet må man igjennom arbeidskrav:
- Særoppgave
- Case oppgave
- Utplassering i yrkesfeltet

Eksamen
Etter studieforløpet avlegges det offentlig privatisteksamener, skoleeksamen og
Cidesco eksamen. Studenten melder seg selv opp til og betaler for gjeldende offentlig
eksamener i henhold til programplanene, hudpleie Vg2 og Vg3. 

Hva er CIDESCO
Cidesco er den mest kjente internasjonale standarden innen hudpleiefaget, og er svært
anerkjent. Tone Lise Akademiet følger Cidescos fagplan, noe som gir studentene høyt
faglig nivå i bransjen.

Utdanning som kvalifiserer til anerkjent
standard på internasjonal basis.
Kombinasjon med innovativ kompetanse
for å møte dagens arbeidsmarked innen
skjønnhetsbransjen. 



GRUNNLEGGENDE TEORI

FAGPLAN 
HUD- OG KROPPSTERAPEUT 

Anatomi og fysiologi
Dermatologi og hudsykdommer
Kosmetisk kjemi- ingredienser og virkning
Ernæring
Hygiene
Ergonomi
Elektrisitetslære og elektriske apparater i hudpleie

TEORI 

Grunnleggende ansiktsbehandlinger og avansert hudpleie
Apparater og ulike massasjeteknikker
Hud- og behovsanalyse og behandlingsprosedyrer 
Farging av vipper og bryn , brynsforming
Hårfjerning ulike teknikker med voks
Makeup , manikyr , pedikyr
Kroppsbehandlinger : 

PRAKSIS

Ferdighetstrening i skolens studentsalong
Førstehjelp
Innføring i kosmetisk medisinsk hudpleie
Innføring i microneedling og oksygenbehandling
Produktkurs med aktuelle hudpleie og makeupserier
Selvbruning

STØTTEFAG

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Kundeservice ,

kommunikasjon og etikk
Salg , resepsjon
Booking , kassasystem
Beauty is business
Markedsføring / SoMe

 BUSINESS

- Kroppsmassasje
- Aromamassasje
- Scrub / innpakning
- Kroppsapparater



Hudpleier utdanning
VS
Hud- og kroppsterapeut

Hudpleier Hud- og
kroppsterapeut 

Pensum

Undervisningsform

Praksis

Teori

Hvilke personlige
egenskaper passer best
til hvilken utdanning?

Cidesco godkjenning

Hva er Cidesco?
Ledende internasjonal prestisje utdanning. Finnes i over 100 land med
anerkjent markedsledende kompetanse i skjønnhetsbransjen.  

Lærerstyrt
praksisundervisning
og nettbasert teori

Oppmøte heltid 
på skolen

Følger
kompetansemål for
vg2 og vg3

Følger kompetansemål
for vg2 og vg3 og
internasjonal lærerplan    

2 dager i uken 
eller 3 kvelder i
uken  

Utgjør ca 50 % av
studieforløpet

Når og hvor du vil,
i nettportal

Lærerstyrt
forelesning ca 50 %  
av studieforløpet

Fleksibilitet 
Planlegge egen 

Selvdisiplin
     hverdag

Liker daglig interaksjon
med lærer og
studenter
Fastsatte skoledager
Dypere faglig forståelse 



H Ø Y E R E  Y R K E S F A G L I G  U T D A N N I N G   

BEAUTY MAKEUP ARTIST
GODKJENT AV LÅNEKASSEN

VISSTE DU:

Du får en verktøykasse
som inneholder relevant
utstyr inkludert i din
utdanning uten ekstra
kostnad
verdi kr 10.000,-

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

BEAUTY MAKEUP ARTIST -  YRKESRETTET
UTDANNING SOM UTGJØR 30
STUDIEPOENG.

Dette er en utdanning som går heltid eller
deltid. Skjønnhetssminke er et bredt
fagfelt og gjennom kreativt arbeid vil du
utvikle teknikker og få kompetanse fra
ulike temaer knyttet opp mot faget.

Hvor langt er studieforløpet
Du kan velge mellom to forskjellige studieforløp.
Heltid dagtid mandag til fredag 1/2 år 
Deltid kveldstid  mandag til torsdag 1 år 

Hvordan er fordeling av teori og praksis
- Praksisundervisning 70 % = stedsbasert og lærerstyrt undervisning
- Teori undervisning 30 % = stedsbasert og lærerstyrt undervisning

Eksamen
På dette studiet må man igjennom arbeidskrav:
- Emne prøver
- Ferdighets prøver
- Skriftlig eksamen
- Praktisk eksamen 



FAGPLAN 
BEAUTY MAKEUP ARTIST 

20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90- tallet

STILHISTORIE

Sort / hvit og farge makeup
Blyantteknikk , fashion / stage
Mote og trender og TV / film

AVANSERTE
MAKEUPTEKNIKKER

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Hudpleie og anatomi
Fargelære , hygiene og
produktlære

ELEMENTÆR
FORKUNNSKAP

Grunnleggende makeup
high light , low light
Øyesminketeknikker
Makeup voksen hud og
kveldsmakeup

Cateyes , sotede øyne
Contouring
Glødende hud 

Orientalsk makeup

VIDEREGÅENDE
MAKEUPTEKNIKKER

Kundeservice og etikk
Salg , resepsjon
Booking , kassasystem
Oppstart av egen bedrift
Markedsføring / SoMe

 BUSINESS

Utplassering / praksisplass
Studentsalong

PRAKSIS

SKJØNNSMINKE

Farge vipper og bryn , forme
bryn
Photoshop
SFX , drag og aldring

STØTTEFAG



LEV AV LIDENSKAPEN DIN
A R T I K K E L  -  I N T E R V J U

LINN HIMBERG-LARSEN

Det er mange gode grunner til å velge en
kreativ utdannelse slik som beauty
makeup ved fagskolen vår, men en av de
viktigste er at du som student får en
oppdatert innføring i hva som virkelig
kreves i yrkeslivet som makeupartist,
forteller rektoren.

I over 30 år har Tone Lise Akademiet vært en fagskole der du får
redskapene til å følge lidenskapen din – enten du vil bli negledesigner,

makeupartist, hudpleier eller fotterapeut. Dette bør du vite før du søker.

Er du kreativ, strukturert, liker å jobbe med mennesker og har en drøm om å jobbe i en
bransje som vokser? Da er fagskoleutdanningen i beauty makeup ved Tone Lise Akademiet

utdannelsen for deg.  
 

Studiet foregår over et halvt år, er støttet av Lånekassen og er fra 2018 likestilt med høyere
utdanning og gir 30 studiepoeng. Dette er noen av fordelene ved å studere på Tone Lise

Akademiet - i tillegg gir beauty makeup-studiet en unik kompetanse med gode muligheter i
arbeidslivet, i en bransje som trenger seriøse aktører.  Rektor ved Tone Lise Akademiet, Linn

Himberg-Larsen forteller hvorfor akkurat du bør søke deg til Tone Lise Akademiet og hva som
kreves.

Linn Himberg-Larsen - Rektor

HJEMMEKOSELIG OG GODT
LÆRINGSMILJØ

En av studentene som har valgt å gå beauty
makeup-linjen ved Tone Lise Akademiet,
nettopp på grunn av sitt rykte som seriøs og
profesjonell utdannelse, er 20 år gamle Vetle
Tobias Hømanberg Løwer. 
Han gikk ferdig utdanningen i fjor, og er godt
i gang med sin andre fagskoleutdanning som
negleteknikker.



HOT TRENDS 

Løwer gikk på videregående da han
bestemte seg for at han ville bli
makeup-artist. Og som mange andre
kreative hadde han ikke helt sansen
for «vanlig» skole. Valget falt derfor
på en kreativ utdannelse ved Tone
Lise Akademiet.

Denne utdanningen er ikke som
vanlig skole, jeg liker å være her –
det er en proff plass, men uten at
det er noe stress å gå her, forteller
20-åringen. Og beskriver skolen som
hjemmekoselig med en
tilstedeværende lærerstab.

Hvordan kom du frem til at beauty makeup-utdanningen ved Tone Lise
Akademiet var rett for deg?  
Jeg hadde hørt av en venninne som hadde gått her, og var fornøyd med
utdannelsen, at dette var en proff plass å være, forteller makeup-artisten, som
for øyeblikket er aktuell som deltager i TV-serien «Glow Up» på TV 2 Sumo.

Det seks måneder lange utdanningsløpet
passer han perfekt. Og gir tid og mulighet
til andre aktiviteter som er tilknyttet yrket
- og ikke minst hjelper det han å holde
fokuset og driven.   

–      At utdanningen er på seks måneder
er en stor fordel, da får jeg friheten til å
gjøre ting utenom, og risikerer ikke å bli
skolelei slik som før, forteller den
nyutdannede makeupartisten. 

Han har bare gode ting å si om
lærerstaben og mener at dersom du har
en drøm om å bli makeupartist bør du ta
en titt bort fra Instagram, og heller
begynne på makeupartist-utdanning for å
komme på et høyere profesjonelt nivå. Vi
du øke sjansene dine for jobb, er det en
fordel å ta flere fag, som for eksempel
negleteknikk slik at du har flere ben å stå
på.  

–      Her får du alle grunnprinsippene for å bli en dyktig beauty makeup-artist,
siden lærerne er på konkurransedyktig nivå i tillegg til at du lærer om selve
bransjen og hvordan du kan leve av yrkesvalget ditt, mener Hømanberg Løwer.

HØYERE FAGSKOLEUTDANNING OG OPPTAKSKRAV

Er du en av de mange som vurderer en utdannelse ved en fagskole, er det verdt å
merke seg at «beauty makeup-linjen» er regnet som en høyere yrkesfaglig
utdanning. Et vedtak som kom på plass i fjor.

I 2018 fastslo regjeringen at fagskoleutdanninger skulle få et løft og innførte like
rettigheter for fagskolestudenter som studenter i annen høyere utdanning.
Studiet fikk navnet høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolestudentenes
læringsutbytte betegnes nå som studiepoeng, forklarer Himberg-Larsen. 

Det vil med andre ord si at har du lyst til å bli makeupartist, men er redd for at det
stenger andre dører med tanke på studiepoeng er dette nå en ubegrunnet frykt.



H Ø Y E R E  Y R K E S F A G L I G  U T D A N N I N G   

NEGLETEKNIKER
GODKJENT AV LÅNEKASSEN

VISSTE DU:

Du får en verktøykasse 
som inneholder relevant
utstyr inkludert i din
utdanning uten ekstra
kostnad
verdi kr 10.000,-

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

NEGLETEKNIKER - YRKESRETTET
UTDANNING SOM UTGJØR 30
STUDIEPOENG.

Er landets eneste fagskoleutdanning for
negleteknikere i Norge.

Neglelære er et bredt fagfelt og gjennom
lærerstyrt undervisning vil du utvikle
teknikker og få kompetanse fra ulike
temaer knyttet opp mot faget.

Hvor langt er studieforløpet
Heltid dagtid mandag til fredag 1/2 år

Hvordan er fordeling av teori og praksis
- Praksisundervisning 70 % = stedsbasert og lærerstyrt undervisning
- Teori undervisning 30 % = stedsbasert og lærerstyrt undervisning

Eksamen
På dette studiet må man igjennom arbeidskrav:
- Emne prøver
- Ferdighets prøver
- Skriftlig eksamen
- Praktisk eksamen



FAGPLAN
NEGLETEKNIKER

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Kunstneglens form og struktur
Neglsykdommer og plager
Profesjonell etikk
Den naturlige neglen
Kundebehandling
Hygiene
Håndens anatomi

ELEMENTÆR
FORKUNNSKAP

Dekor , design og fargelære
Den trygge salongen
Produktkjemi
Fargelære 

E-fil

VIDEREGÅENDE
NEGLELÆRE

Kundeservice og etikk
Salg , resepsjon
Booking , kassasystem
Beauty is business 

Markedsføring / SoMe

 BUSINESS

Utplassering / praksisplass
Ferdighetstrening i skolens
studentsalong

PRAKSIS

Hårfjerning
Form og farge bryn 

Farge vipper

STØTTEFAG

Hånd og fotpleie
Lakkering
Gelelakk 

Liquid & powder (akryl)
Polygel (gele)

GRUNNLEGGENDE
NEGLELÆRE



Hva er grunnkurs ?
Våre grunnkurs er et tilbud for deg som ønsker å gå lenger kurs og ha mer innsikt i
faget enn hva et helgekurs kan tilby. Her vil du gå mer i dybden på teorien og ikke minst
få mye praksis via vår studentsalong. I tillegg går dette grunnkurset på deltid slik at man
kan kombiner med annen jobb.  

Hvordan er fordeling av teori og praksis
Det er fysisk oppmøte på skolen, da er det er det fokus både på teori or praksis.
Det er ca 30% teori og 70% praksisk

I praksis bruker vi vår studentsalong med reele kunder for å forberede deg til en
relaistisk arbeidshverdag du vil møte når du er ferdigutdannet hos oss og kommer ut i
jobb.

Når er det oppstart ? 
Oppstart er 2-3 ganger i året. Dette justeres ut ifra forespørsel. 
Studiene skjer på kveldstid eller dagtid 2 ganger i uken. *Bla videre for å lese om hver
enkel retning for grunnkurs 
 
Hva får man for bevis etter gjennomført grunnkurs ?
Etter at du har gjennomført og bestått alle prøver / eksamen i fagene vil du få et diplom
som viser til alle temaene og fagene du har lært.  

Hvordan foregår betaling ?
Grunnkurs kan betales med delbetaling faktura eller hele summen med engang
Kursavgiften inkluderer en pakke som inneholder essentielle verktøy du trenger for å
jobbe med faget. Denne skal medbringes på skolen. Forbruksvarer til ferdighetstrening
vil skolen stå for i ordinær skoletid. 

GRUNNKURS

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.



G R U N N K U R S

VIPPE &
BRYNSTYLIST

Betales med faktura nedbetaling 

VISSTE DU:

Du vil motta en pakke
som inneholder
essensielle verktøy du
trenger for å jobbe med
vipper. Forbruksvarer til
ferdighetstrening vil
skolen stå for i ordinær
skoletid.

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

VIPPE OG BRYNSTYLIST HAR INGEN SPESIFIKKE
OPPTAKSKRAV. 16 UKER GRUNNKURS 

Behovet for fagutdannede vippe og
brynstylister er stort. Vi tilbyr markedets mest
komplette vippe og brynstylist utdanning.

På 16 uker vil du få kompetanse innen vipper
og bryn, slik at du skal kunne jobbe med dette
på et profesjonelt nivå.

Eksamen og prøver
Gjennom dette studiet vil du måtte avlegge skriftlige eksamen og praksis eksamen på
slutten av grunnkurset. Etter endt kurs og bestått eksamen vil du motta diplom.  

Hva koster denne utdanningen?
Dette studiet er godkjent til å delbetale. Prisen og nedbetalingsplan finner du på vår
nettside.

Vippeløft
Hygiene og grunnarbeid
Produktkunnskap og kontraindikasjoner
Kundebehandling
Klassisk vippeextensions basic og advanced 

Volume vippeextensions basic og advanced
Øyesykdommer og lidelser
Brow lamination , brow design
Form og farge bryn (pinsett og voks)

Sminke av bryn 

Ferdighetstrening i skolens studentsalong 

MODULER VIPPE& BRYNSTYLIST 



Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.



G R U N N K U R S

NEGLEDESIGN
Betales med faktura nedbetaling 

VISSTE DU:

Du vil motta en pakke
som inneholder
essensielle verktøy du
trenger for å jobbe med
negler. Forbruksvarer til
ferdighetstrening vil
skolen stå for i ordinær
skoletid.  

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

NEGLEDESIGN HAR INGEN SPESIFIKKE
OPPTAKSKRAV. 11  UKER GRUNNKURS 

Denne utdanningen passer perfekt til deg
som vil få kunnskap og forståelse for å
jobbe med negler. 

På 11 uker vil du få grunnleggende
kompetanse innen ulike teknikker som
bransjen etterspør.  

Eksamen og prøver
Gjennom dette studiet vil du måtte avlegge skriftlige prøver og praksis eksamen på
slutten av grunnkurset. Etter endt kurs og bestått eksamen vil du motta diplom. 

Hva koster denne utdanningen?
Dette studiet er godkjent til å delbetale. Prisen og nedbetalingsplan finner du på vår
nettside.

Spa manikyr og pedikyr
Hygiene og grunnarbeid
Produktkunnskap og kontraindikasjoner
Kundebehandling
Profesjonell etikk og ergonomi
Akryl (liquid & powder) 
Gelelakk
E-fil / elektrisk neglefil
Ferdighetstrening i skolen studentsalong

MODULER NEGLEDESIGN



Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Spørsmål 
& svar

Når er skolestart og hvilke tider går man på skolen?
De fleste utdanningene våre har vår og høst opptak. Dato for skolestart og hvilke tider
man går på skolen står på vår nettside under hver enkelt studieretning.
www.toneliseakademiet.no eller send oss en e-post til kontakt@tonelise.com

Hva koster de forskjellige utdanningene?
Prisene for utdanningene våre står på vår nettside under hver enkelt studieretning.
www.toneliseakademiet.no 

Oppfyller jeg alle kravene for å få studieplass hos dere?
Våre utdanninger har ulike opptakskrav. Du kan lese mer om våre opptakskrav på vår
nettside. Ring oss gjerne på 23002929 så hjelper vi og veileder deg. 

Hvordan betaler jeg skoleavgiften?
Alle våre yrkesfaglige og høyere yrkesfaglige utdanninger er støttet av statens lånekasse.
Det vil si at du kan søke om stipend og lån via www.lanekassen.no

Negledesign, makeup grunnkurs, vippestylist og brynsstylist er grunnkurs og går ikke
under lånekassen. Det gjør heller ikke våre helgekurs. Vi tilbyr delbetaling via klarna.  

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

Hvilke dokumenter må lastes opp ved søknad?
Se hvilken påkrevd dokumentasjon du må sende inn under søk nå på Tone Lise
Akademiets nettside. 

Hvem studerer på Tone Lise Akademiet?
De som ønsker et yrke eller har interesse innen skjønnhet, velvære og helse kan studere
hos oss. Liker du  å jobbe med mennesker passer våre yrker godt for deg.

Hva gjør jeg om jeg ikke får svar på søknaden? 
Sjekk søppelposten knyttet til din epost, om du ikke har fått svar ta kontakt med oss på 
e-post kontakt@tonelise.com eller ring oss på 23002929. 





KURS

Nivå 1: For nybegynnere. Her trengs det ikke forkunnskaper.

Nivå 2: Dette er et videregående kurs og bygger på et nivå 1
kurs.

Kurs passer for deg som ikke ønsker å ta en hel
utdannelse. Hos oss kan du velge mellom
dagskurs, kveldskurs og helgekurs.  

Vi tilbyr en rekke kurs innen skjønnhet og velvære. Vi har delt
opp kursene slik at det er enklere for deg å forstå hvilke nivå
som forventes på kursene. 

Eksempel er Klassisk vippeextensions Nivå1, for å bygge 
på med Volume vippeextensions nivå 2. 
Dersom du melder deg på et nivå 2 kurs skal det sendes inn bilde
av ditt diplom fra nivå 1 for å vise til at man har forkunnskaper. 

Vi holder kurs innen håndpleie, kunstnegler, fotpleie,
makeup, kropp, vipper og bryn. 

Se vår nettside for å se hvilke kurs vi tilbyr
www.toneliseakademiet.no

Hvordan melder man seg på kurs?
Du melder deg på kurs via vår nettside der du velger ønsket  
kurs og ønsket dato.

Hvordan betaler man kurs?
Etter at du har valgt kurs og dato vil du bli sendt videre til
handlekurven. Her kan du betale direkte med kort eller
bruke Klarna betaling med eventuell mulighet for
delbetaling. 

Trenger jeg modell til kurs?
På alle våre kurs trenger man modell. Dette fordi kursene
er praktiske fag der øving er en stor og viktig del av kurset.
Under hvert enkelt kurs kan du se hvor mange modeller
som trengs. 

Hva inngår i kurset?
Melder du deg på kurs inkluderer det en produktpakke i
prisen slik at du kan utføre behandlinger under og etter
kurs.

Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.
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