Kriterier
Uppdaterad 2010-11-11
Ett av SANSA’s huvudsyften är att samordna skolor och skapa en god och hög standard för
utbildningar inom området manikyr, pedikyr och konstnaglar. För att möjliggöra detta har
dessa kriterier gemensamt tagits fram. I takt med att marknaden förändras kommer kriterierna
att uppdateras, vilket görs på årsmötet.
SANSA godkänner utbildningar som leder till nagelterapeut, kompetenshöjande utbildningar
för att lära ett nytt system (akryl - gel – glasfiber) samt utbildning inom manikyr och pedikyr.
Samtliga utbildningar på skolan inom dessa områden skall vara godkända.
Utbildningar som produktanpassning, dekoration och liknande kurser kräver inte ett
godkännande från SANSA.
Godkännandet gäller i två år. Därefter förnyad ansökan vilken kan hänvisa till tidigare
godkännande. Granskning av lokal görs endast i samband med större förändringar. Övriga
förändringar skall kontinuerligt anmälas till SANSA
Huvudskola är de företag som står för import/införsel av produkter.
Huvudskola och samtliga underskolor skall vara separat godkända.

SKOLA
ANSÖKAN
•

De som vill registrera ny skola får kännedom om de kriterier som krävs för att en
utbildning skall bli godkänd.

•

Huvudskolan skall vara godkänd för att underskolan skall godkännas. Således kan
underskola kan inte vara godkänd om inte huvudskolan är godkänd

•

Alla skolor, både huvudskolor och underskolor, skall vara godkända av SANSA. Det
åligger huvudskolan att anmäla till SANSA vilka underskolor som finns inom deras
organisation för att godkännande skall ske snabbare. Huvudskolan skall även meddela
SANSA om det sker någon förändring såsom t.ex. at amarbetet har upphöret eller ny
skola är ansluten.

•

Skolan skall ha en kontaktperson som anmäls till SANSA. Lämna namn,
telefonnummer och mailadress.
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•

Alla skolor skall tillhandahålla SANSA alla relevanta bilagor såsom
registreringsbevis, F-skattesedel, elevhandböcker, MSDS, registreringsbevis från
Läkemedelsverket, Svensk Glasåtervinning och RePa. Detta kan variera från
huvudskola till underskola.

•

Skolan skall vara godkänd av respektive kommun för avsedd verksamhet.

•

Att ha arbetskläder på skolan vore lämpligt men är i många fall svårt att genomföra då
miljöinspektionen kräver ett omklädningsrum. Varje skola får ta ett beslut om hur de
skall genomföra detta.

•

Kostnaden för ansökan är 500:- för granskning av utbildningsmateriel och bifogade
bilder på lokalen.

•

Lokalen skall vara anpassad efter kommunens och arbetsmiljöverkets krav.
Storleksmässigt skall varje elev dock ha minst 2.5 m2 och läraren skall ha minst 5 m2
till förfogande . En klass med 4 elever skall då ha minst ett 15 m2 stort rum.

•

Granskningen sker av två personer ur granskningsgruppen var tredje månad och
därefter sker ett besök från granskningsgruppen inom tre månader. Den totala
handläggningstiden blir då max sex månader förutsatt att inga kompletteringar
behövs.

•

Skolans materiel återsändes efter granskning.

•

Om skolan vill överklaga SANSA’s beslut skall detta lämnas skriftligen till SANSA’s
styrelse.

•

Gymnasieskolor kan på samma villkor söka till SANSA som övriga skolor.

•

Skall gymnasieskolans utbildning resultera i en godkänd yrkesutbildning skall ett
nationellt prov göras – framtaget av SANSA.

FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER
•

För att handla till grossitspriser skall F-skattesedel uppvisas annars gäller
konsumentpriser.

•

För att handla professionella produkter skall relevant utbildning finnas.
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INFÖRSEL/IMPORT

•

Skolan/Importören skall vara registrerad hos
o Läkemedelsverket
o RePa
o Svensk Glasåtervinning.

•

Skolan/Importören får inte registrera varumärken som redan tidigare finns registrerade
av en annan medlem. Ej heller använda sig av varumärken i sin verksamhet som finns
registrerade av en annan medlem utan dennes godkännande.

UTBILDNING
•

Minimiantal timmar för varje utbildning.
Manikyr

30 timmar lärarledd undervisning
15 timmar praktik

Följande delar skall vara med:
o Hygien
- Personhygien
- Salongshygien
- Mikrobiologi
- Sjukdomslära
o Anatomi
- Arm
- Hand
- Nagel
- Hud
o Fysiologi
- Arm
- Hand
- Nagel
- Hud
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o Produktkunskap
- Innehåll
- Egenskaper
- Användningsområde
- MSDS
- Samhällsregler
o Manikyr
- Klassisk manikyr
- Massage
- Lackning
- Specialbehandlingar
o Ekonomisk orientering
- Företagande
- Marknadsföring
- Försäljningsteknik
o Ergonomi
- Arbetsställning
- Arbetsstation
o Etik
- Ansvar
- Salongs policy
- Kundvård
- Moral
o Examination
- Teoretisk
- Praktisk
Tekniker

60 timmar lärarledd undervisning
30 timmar praktik

Följande delar skall vara med:
o Tekniker
- En teknik (ex. glasfiber, akryl eller gel)
- Göra ett set naglar på max 2,5 h vid slutexamination
o Produktkunskap
- Innehåll
- Egenskaper
- Användningsområde
- MSDS
- Samhälls regler
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Påbyggnadsteknik

20 timmar lärarledd undervisning
15 timmar praktik

Pedikyr

20 timmar lärarledd undervisning (förutsatt att
manikyrutbildning är genomgången)
15 timmar praktik

•

För en fullständig nagelterapeut utbildning krävs 90 timmar, uppdelad på 30 timmar
Manikyr och en Teknik med minst 60 timmar.

•

Deltidsutbildning skall vara avslutad inom ett år och följa kursplanen för
heltidsutbildning. För gymnasieskolor kan utbildningstiden vara längre.

•

Varje elev skall tillhandahållas adekvat underlag för utbildningen, gärna i form av en
elevhandbok.

•

Allt studiemateriel skall vara på svenska. Hänvisningar kan dock göras till
studiemateriel på annat språk.

•

Nagelterapeuter från icke godkända skolor eller med utbildning utomlands kan
uppdatera sina utbildningar på en godkänd skola genom att göra ett praktiskt och
teoretiskt prov till en kostnad av 2500:- exkl. moms. 750:- tillfaller SANSA, 1750:tillfaller skolan som utför provet. Om terapeuten klara dessa prov rekommenderas att
det följs upp med en produktanpassad dag på skolan.

•

För att göra skolornas allmänna slutprov mer likvärdiga görs proven i tre delar.
1. Ett av standardproven som används som inträdesprov
2. Ett produktanpassat prov
3. Ett praktiskt prov.
När en elev är färdig med sin utbildning kan provresultaten (ej proven) skickas till
SANSA som då för ett register över utbildade terapeuter. Detta underlättar även vid
godkännande av ansökningar till SEYF.
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LÄRARE
•

Huvudskolan kan utbilda lärare men skall rapportera till SANSA vilka de har utbildat
och deras bakgrund.

•

Varje skolas huvudlärare skall anmälas till SANSA. Huvudläraren kan i sin tur
godkänna övriga lärare på skolan.

•

Yrkeserfarenhet krävs för att bli lärare, dock är ingen bestämd längd beslutad, då detta
beror på lämplighet, vilket skolorna avgör.

•

Instruktörer som utbildar behöver endast kunna den teknik de utbildar i.
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