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1993 grundade jag Gilda Skolan i Göteborg. Det gav mig en 
fantastisk möjlighet att kunna vidareutveckla min kunskap inom 
skönhetsvård med målet att utbilda Sveriges bästa hud- och 
spaterapeuter. Jag känner en oerhörd glädje över de drygt 1500 
studenter som har valt att utbilda sig på just Gilda Skolan. Vidare 
känner jag mig stolt över de studenter som representerar skolan 
ute i världen med all sin skicklighet i vårt yrke.

Gilda Skolan står för modern utveckling av kunskap i hudvård 
och spa. Med åren har det gett en möjlighet att även starta  
utbildning i Stockholm och Malmö. All framgång har gjort det 
möjligt att stå sig stark i över 25 år på en konkurrens-  
kraftig marknad. Gilda Skolan har utvecklats till 
ett begrepp inom skönhetsutbildning och 
våra studenter är idag mycket eftertraktade 
på arbetsmarknaden.

Gilda Liljeblad Koornstra, 
grundare av Gilda Skolan

EN UTBILDNING 
I VÄRLDSKLASS!
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LOVISA PETRI,
GULDMEDALJÖR
HUDVÅRDS-EM
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Idag har flera av våra studenter vunnit priser och utmärkelser som visar att vi uppnår vår 
vision och att vi har en utbildning som håller absolut världsklass! Våra studenter har bland 
annat uppnått följande meriter:

2022 - Disa Lynard svensk mästare i hudvårds-SM

2019 - Emmy Lindblad vinnare av två utmärkelser i yrkes-VM

2018 – Louise Olsson blir svensk mästare i hudvårds-SM

2016 – Lovisa Petri blir guldmedaljör i hudvårds-EM

2016 – Beatrice Ejdemyr blir svensk mästare i hudvårds-SM

2015 – Emmastina Dannered blir bronsmedaljör i hudvårds-VM

2014 – Emmastina Dannered blir svensk mästare i hudvårds-SM

2013 – Lovisa Petri blir bronsmedaljör i hudvårds-VM

2012 – Lovisa Petri blir svensk mästare i hudvårds-SM

Nästa gång kanske det är du!

Gilda Skolans mål är att utbilda Sveriges bästa hud- och spaterapeuter. Gilda Skolan har 
också som mål att utbilda de mest eftertraktade studenterna på marknaden. I och med att 
vi har rykte om oss att våra studenter besitter en mycket hög kunskap så får vi ofta respons 
från arbetsgivare på att vi även här har nått vårt mål. Flera salonger och spa i Sverige och 
utlandet anställer gärna studenter från vår utbildning. 

MÅL OCH VISION

STUDENTER I VÄRLDSKLASS!



INVESTERA I
DIN FRAMTID!
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Dags att investera i ditt framtida drömyrke!  

I vår högt ansedda utbildning till hud- och 
spaterapeut ingår allt du behöver för att börja 
din yrkeskarriär som både hudterapeut och 
spaterapeut. Du lär dig bland annat allt om 
hudens uppbyggnad olika hudsjukdomar och 
hudproblem samt att rekommendera och 
utföra rätt behandlingar. Du lär dig också att ge 
skönhetsrelaterade behandlingar för händer 
och fötter, samt att lägga makeup, färga fransar 
och ögonbryn och mycket mera.

I utbildningen ingår även en spaterapeututbild-
ning enligt Gilda Skolans koncept. Du får bland 
annat lära dig inpackningar, fuktighetskurer och 
spateorier.

HUDTERAPEUT & SPATERAPEUT 
TVÅ UTBILDNINGAR I EN
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Gilda Skolan �      nns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

           

        

        

  

Är du redo att satsa på en riktigt bra, avancerad 

hudvårdsutbildning?

Utmärkande för utbildningen är att den foku- 

serar på en djupare nivå av avancerad hudvård. 

Förutom grundläggande hudvård lär du dig av- 

ancerad hudvård med bland annat microneed- 

ling, kemisk peeling och ultraljudsbehandling.

Sista steget i utbildningen är en ytterligare för- 

djupning i den avancerade hudvården där du

bland annat får teoretisk kunskap om laser och 

IPL samt om kost och näring för huden.



Drömmer du om att bli hud- och spaterapeut? 
Då ska du satsa på en riktigt bra utbildning! 
Hos oss på Gilda Skolan får du en utbildning 
som både leder till auktorisation och Gesäll-
brev.

Svensk SHR-examen

Gilda Skolan uppfyller kraven för SHR (Sveriges 
Hudterapeuters Riksorganisation). SHR är en 
branschorganisation för hudterapeuter i Sve-
rige. Organisationen ser till att vår utbildning 
håller högsta nivå för att kunna utbilda de bäs-
ta hudterapeuterna. Efter avslutad utbildning 
kan du ansöka om medlemskap i SHR och då 
titulera dig Auktoriserad hudterapeut, en titel 
som är viktig för att visa att du är seriös i ditt 
yrke. SHR har också tagit fram emblemet ”Sä-
ker hudterapeut” som innebär en extra kvali-
tetsstämpel att visa upp för framtida kunder.

Internationell CIDESCO-examen

CIDESCO (Comité International D´Éstetique 
Et De Cosmétologie) är den internationella 
branschmotsvarigheten till SHR. Endast nio 
skolor i Sverige är godkända inom CIDESCO. 
Gilda Skolan är tre av dem med sina utbild-
ningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att 
du som godkänd, examinerad student tilldelas 
detta diplom gör dig unik och du kan välja att 
arbeta i stort sett över hela världen inom ditt 
yrke. 

Internationellt spa-diplom

I Gilda Skolans utbildning ingår också en en 
spaterapeututbildning enligt Gilda Skolans 
koncept. Detta innbebär att du, efter examen, 
även kan titulera dig som spaterapeut. Spate-
rapeututbildningen är mycket högt ansedd och 
ger mycket bra möjligheter att arbeta både i 
Sverige och utomlands. 

Gesällbrev

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitets-
garanti. Du som går på Gilda Skolan kan direkt 
efter godkänd utbildning ansöka om Gesäll-
brev, utan att avlägga något Gesällprov. Som 
SHR-godkänd hudterapeut anses du redan 
besitta så höga kunskaper inom ditt yrke och 
att momenten som ett Gesällprov innebär 
redan har prövats under skoltiden.

Du betalar endast en administrativ avgift till 
Hantverksrådet och SHR för att få ut ditt Ge-
sällbrev.

Möjlighet till extra CIDESCO-examen 

Som enda skola i Sverige erbjuder vi en valfri, 
internationell CIDESCO-examen i Elektrisk 
epilering och Aromaterapi. 

EXAMEN OCH GESÄLL
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BLI AUKTORISERAD
HUDTERAPEUT
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Utbildningen innehåller en stor del teori kring 
hud- och kroppsvård. Du får även utöva praktik 
och på så sätt väva ihop det med teorin. Du lär 
dig teori och praktik inom följande områden.

GRUNDLÄGGANDE HUDVÅRDSBEHANDLINGAR

Ansiktsbehandling – Hudanalys, behandlings-
mål, rengöringsteknik, ansiktsmassage, peeling, 
masker och krämer. Utbildning inom indivi-
duella råd till kund om hudens funktion och 
föreslå lämpliga produkter och kosttillskott.

Makeup, färg, form och stil – Färgkunskap, 
makeupteknik, färga och forma fransar och 
bryn, lash lift. Färg- och stilanalys.

Kroppsvård – Kroppsanalys, behandlingsmål 
och figurformning.

Massage – Svensk klassisk massage.

Aromakemi – Vegetabiliska och eteriska oljors 
verkan och kemiska uppbyggnad.

Vaxning – Hårväxt avlägsnas temporärt med vax.

Manikyr och pedikyr – Händers, fötters och 
naglars uppbyggnad, nagelförändringar och 
nagelsjukdomar. Fila, forma och lacka naglar. 
Hand- och fotmassage samt permanent lackning.

Mikrobiologi och hygien – Smittspridning, ste-
rilisering och desinficering.

Etik – Riktliner om service och kundbemötan-
de samt ekologi och miljö.

FYSIKALISK TERAPI/APPARATURBEHANDLINGAR 

Elektrisk epilering och diatermi – Perma-
nent borttagning av oönskad hårväxt, fibrom 
(missprydande hudflikar) och ytliga blodkärl 
med hjälp av ström och engångsnålar.  

Elektroterapi för ansikte – Behandling med 
borstapparat, ångapparat, högfrekvensbe-
handling, infraröd strålning (IR), desinkrusta-
tion och jontofores, el-/muskelstimulering, 
vacuumsug samt micromassage. 

Elektroterapi för kropp – Behandling med 
torrborstning, högfrekvensbehandling, djup-
värmebehandling, vibrationsmassage, des-
inkrustation och jontofores, el-/muskelstimu-
lering, vacuumsug samt micromassage.

Fysik med apparatkunskap – Grundläggande 
kunskaper i fysik kombineras med användning 
av kosmetiska apparater.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
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SPATERAPEUTUTBILDNING

Spa - Behandlingar för ansikte och kropp. 
Alg- ler- och aromainpackningar.

AVANCERADE HUDVÅRDSBEHANDLINGAR 

Microneedling – Hudföryngrande, automatisk 
mikronålning med engångsnålar.

Kemisk peeling –AHA-syrors verkan och upp-
byggnad.

Ultraljud – Kunskap om ljudfrekvens och hur 
det kan användas i hudvårdsbehandlingar.

Accurett Pen – Frysbehandling för avlägsnan-
de av hudförändringar.

FÖRDJUPNING I AVANCERAD HUDVÅRD

Avancerad hudvård - Fördjupning.

Laser/IPL - Teoretiska kunskaper.

ÖVRIGA ÄMNEN

Anatomi och Fysiologi – Kroppens uppbygg-
nad och funktioner.

Dermatologi – Hudens uppbyggnad, hudför-
ändringar och hudsjukdomar

Kemi och receptur – Kosmetisk inriktning med 
framställning av hudvårdspreparat.

Kräm-och oljeblandning – Kunskap om hur 

man tillverkar och blandar kräm.

Kost och motion – Utbildning i samspelet mel-
lan kost, kosttillskott, motion och hälsa.

Hjärt- och lungräddning med luftvägsstopp – 
Grundläggande kunskaper.

Entreprenörskap – En introduktion i småfö-
retagarekonomi och försäkringar, samt säljträ-
ning.

Kundpraktik – minst 700 timmar för 1 år, minst 
1 400 timmar för 1,5 år.

Vi arbetar med en webbaserad utbildningspor-
tal för bättre inlärning. Under skoltid arbetar vi 
med läroplattformen via skolans fasta datorer. 
Privat används plattformen med en internet-
ansluten dator eller surfplatta.
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Gilda Skolan i Göteborg 11



90% FÅR ARBETE 
INOM TRE MÅNADER
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Källa: Marknadsundersökning, 2018



VAD KRÄVS?

VAD FÅR JAG TILLBAKA?

För att söka till utbildningen ska du vara minst 18 år, ingen övre åldersgräns. För att klara av att tillgo-
dogöra dig utbildningen krävs att du behärskar svenska i tal och skrift. 

Vi ser främst till dina personliga egenskaper. En hudterapeut är serviceinriktad och gillar att ge av sig 
själv och att hjälpa andra.  Du ska också vara beredd att satsa seriöst på utbildningen. Företräde har 
sökande med utbildning inom naturvetenskap, vård och omsorg, fotvård, estetik eller till hudterapeut 
närliggande område, t ex frisör, friskvårdskonsulent eller massör.

Satsar du seriöst på ett yrke där du blir Auktoriserad hudterapeut kommer din framtid att se mycket 
ljus ut. Skönhetsbranschen ökar med enorm kraft och efterfrågan på duktiga, seriösa hudterapeuter 
ökar hela tiden. 

SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) arbetar för att skydda branschen från oseriösa 
utövare som inte följer några etiska regler. Det handlar om personer som arbetar med avancerade 
ansiktsbehandlingar som inte har tillräckliga kunskaper för att göra detta. Kunderna blir mer och mer 
medvetna om att de ska leta efter SHR:s emblem hos de salonger de besöker och det blir därför allt 
viktigare att du som hudterapeut innehar en kvalitativ utbildning. 

Ger du mycket av dig själv i form av service och kunnande så kommer du att få mycket tillbaka av dina 
kunder!

14



Gilda Skolans utbildning är mycket bred och du 
kan arbeta som hud- eller spaterapeut inom 
flera olika områden. Nedan ser du några av  
de karriärmöjligheter du kan välja bland.

• Som hud- och spaterapeut på skönhets- 
 salonger och spa-anläggningar.

• Som hudexpert hos en hudläkare.

• Som hudvårdsrådgivare eller säljare i  
 parfymerier,  varuhus och apotekskedjor.

• Som hudvårdskonsult i e-handelsföretag.

• Som skönhetsredaktör, bloggare eller  
 influencer.

•    Som säljare eller utbildare för olika hud- 
 vårdsmärken.

• Starta egen salong. 1-2 studenter i varje klass  
 väljer att direkt efter avslutad utbildning   
 öppna en egen hudvårdssalong.

Samarbetspartners

Många salonger, spa-anläggningar, varuhus och 
parfymerier i Sverige och utomlands hör av sig 
till Gilda Skolan när de söker kvalificerad per-
sonal. Detta gör att vi kontinuerligt förmedlar 
studenter till dessa anläggningar och många har 
jobb redan före examen.

Här följer några av våra samarbetspartners: 
Kerstin Florian Inc

Skansen Spa Båstad

Ystad Saltsjöbad

St Jörgen Spa

Varbergs Kurort

Eriksbergskliniken

Thomas Cook / Vingresor

Six Senses Resorts & Spas

Steiner Transocean

Viking Cruises 
LivNordic

Esplendido Hotel, Mallorca

Portixol Hotel, Mallorca

Valluga Hotel, Österrike

GODA KARRIÄRMÖJLIGHETER  
ÖVER HELA VÄRLDEN
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Thomas Cook / Vingresor – Spa

”Vi anställer gärna hudterapeuter som har gått 
Gilda Skolan, då utbildningen erbjuder examen 
i både SHR och CIDESCO (då vissa länder krä-
ver CIDESCO-certifieringen för att få jobba)”.

Suzanne Haage, Resourcing HR Nordic

Klinik34 – Estetisk Kirurgi & Hudvård

”Under de senaste åren har vi flertalet gånger 
hittat de bästa kandidaterna från Gilda Skolan, 
som har gett vår personal en stabil plattform 
inför steget ut på en av Europas modernaste 
kliniker”.

Dr. Fredrik Berne

Ystad Saltsjöbad Spa

”Vi anställer gärna Gilda Skolans utbildade 
hudterapeuter då jag anser de har en gedigen 
och grundlig utbildning samt är CIDESCO-dip-
lomerade”.

Laura Nickling, Spachef

Eriksbergskliniken

”Vi har nöjet att ta emot studenter från Gilda 
Skolan på studiebesök hos oss sedan många 
år. De håller en hög kunskapsnivå och vi skulle 
utan tvekan anställa personal som examinerats 
från denna skola”.

Karin Oja Julander, VD och grundare samt leg. 
sjuksköterska

NÅGRA ORD FRÅN BRANSCHEN
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ANSÖKAN

Vi rekommenderar dig som vill gå vår utbildning att boka in en personlig visning på skolan 

innan ansökan. Då får du möjlighet att se lokalerna och att prata med skolansvarig, handle- 
dare och studenter. Efter besöket kommer du att känna dig väl införstådd i vad som krävs av 
dig som student och vad du kan förvänta dig både under och efter studietiden.

BESÖK OCH RÅDGIVNING

                  

   

Nästa steg för att bli student på Gilda Skolan är att skicka in din ansökan. Så här går det till. 

Varje termin antas som mest 18 studenter i varje klass. Du ansöker online via vår hemsida.

En ansökan är inte bindande utan ses endast som en intresseanmälan tills du har tackat ja 

till utbildningen. 

Intagning sker löpande och efter ansökan får du i god tid före kursstart reda på om du har 

blivit antagen eller inte.

       

    

       

    

Bokning av personlig visning, ansökan och aktuella 

kursstarter hittar du på www.gildaskolan.se
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Kursavgiften

- 95 000 kr för två terminer  
- Vi erbjuder också ett kostnadsfritt alternativ 
på tre terminer.

I utbildningen ingår: 
• Gilda Skolans eget diplom

• SHRs diplom samt medlemskap i SHR under 
utbildningstiden

• Behandlingsskadeförsäkring under utbild-
ningstiden på skoltid

• CIDESCO-examen (värde ca 3 000 kr)

• Gilda Skolans spautbildning och diplom 
 (värde ca 12 500 kr)

• Gilda Liljeblads produktutbildning och diplom

• Diplom från Scratch Nails

• Förbrukningsmaterial (hudvård, handdukar,   
 papper m.m.)

• Kursmaterial via webbaserad utbildningsportal 
- för bättre inlärning.

• Redskap för manikyr, pedikyr, ansikts- 
 behandling och makeup (värde ca 7 800 kr)

• Skolväska med arbetskläder; två par byxor,  
 två rockar, cardigan och arbetsskor  
 (värde ca 6 300 kr) 

Utbildningsalternativ 1

Två terminer – 95 000 kr

Kursavgiften ligger på 95 000 kronor inklusive 
moms (76 000 kronor exklusive moms) för hela 
utbildningsåret och finansieras innan kursstart. 
Som företagare får du dra av momsen från 
kursavgiften.

Utbildningsalternativ 2

Tre terminer – kostnadsfritt

Du erlägger en depositionsavgift på 25 000 kr 
innan kursstart och denna får du tillbaka vid 
slutförd utbildning. 

Utbildningen finansieras genom att du arbetar 
en termin extra i vår praktiksalong och på så 
sätt betalar av kursavgiften. Du har också möj-
lighet att välja att betala totalt 95 000 kr innan 
andra terminen och då ta examen som i utbild-
ningsalternativ 1. Det ska anmälas 3 månader 
innan examen. 

Finansiering

Vi samarbetar med Human Finans för förmånlig 
delbetalning. Du kan du t.ex. låna räntefritt till 
din utbildning och dela upp din betalning i 6, 12 
eller 24 månader. Läs mer på vår hemsida.

KOSTNAD & FINANSIERING
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Emmastina  
Dannered –  
bronsmedaljör i 

hudvårds-VM 2015

”Gilda skolans utbildningsnivå är hög. 
Man lär sig så otroligt mycket som 
man alltid kommer ha med sig. Jag 
har bara fått bra uppfattning om Gilda 
Skolans rykte i branschen och Gilda 
Skolan var för mig ett självklart val. Vill 
man bli riktigt duktig så är det här på 
Gilda skolan som man ska skaffa sig 
den grunden av kunskap.”

Lovisa Petri –  
guldmedaljör i hud-
vårds-EM 2016

”Utbildningen är effektiv, strukturerad 
och innehåller allt man behöver  
kunna för att känna sig trygg med sin 
nya roll i arbetslivet. Efterfrågan på 
oss studenter var god, jag hade två 
stycken jobb att välja bland redan 
innan jag tagit examen. Idag arbetar 
jag som Spachef på Badhotellet i 
Tranås. Jag har arbetat med allt från 
utbildning till salong, spa och utom-
lands samt att jag tävlat.”

Kicki Kamskog –  
säsongsarbetare 

inom hudvård  
och spa

”Utbildningsnivån på Gilda skolan är 
absolut på topp. Jag har haft mest 
nytta av noggrannheten, och styr-
kan att känna att man har en genuin 
utbildning i bagaget när man möter 
kunder och för den delen arbets- 
givare. Och lärarna gör verkligen allt 
för att stötta oss hela vägen fram till 
examen. Nyheter som kommer under 
kursens gång läggs in vid intresse, 
vilket också gör utbildningen flexibel 
och anpassningsbar till verkligheten.”

Nina Nilsdotter –  
”årets upplevelse” i 
Beauty & Cosmetic 

Awards 2014

”Det är en gedigen, foku-
serad, internationell utbildning, som 
innehåller ett praktiskt arbete vilket 
förberedde mig kunskapsmässigt för 
mitt kommande arbetsliv – jag öpp-
nade min egen hudvårdsklinik om-
gående. Lärarnas kompetens var bra 
och jag har haft nytta av det mesta vi 
lärde oss på Gilda Skolan.”

Adam Djärv –  
Hud- och  
spaterapeut

”Min uppfattning om Gilda Skolan 
är att de verkar ha starkast rykte på 
arbetsmarknaden. Arbetsgivare anser 
att studenterna från Gilda är drillade, 
stresståliga och extra noggranna.”

Lousie Labero –  
driver egen,  
framgångsrik  

skönhetssalong

”Styrkan med utbildningen är det 
höga tempot, som innebär mycket 
utbildning på relativt kort tid. Bra 
balans mellan teori och praktik, med 
hög kvalitet och seriös inställning från 
skolan. Trots ett ganska tufft läge på 
marknaden, satsade jag från början 
på att starta eget. Vilket visade vara 
ett bra val, då jag idag driver en  
framgångsrik salong.”

MÖT VÅRA STUDENTER
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#GILDA SKOLAN



70-TALET
Sedan Gilda Liljeblad Koornstra var liten har hennes livskall 
varit att ta hand om människor, hon har alltid tyckt om att 
ge och att ”pyssla och ordna”. Från början var tanken att 
hon skulle bli läkare, men i början av 70-talet, när skönhet 
och glamour inte alls var på tapeten, valde hon sin egen 
väg. Hon åkte till Wien där hon utbildade sig till hudte-
rapeut på Wiener Schule Für Körperpflege och skaffade 
sig internationella kontakter. Krävande heltidsutbildning 
genomfördes under ledning av läkarparet Herr och Fru Dr. 
Harrar. Under hela den tiden var fokus på att ta hand om 
andra, få dem att må bättre, få dem att se bättre ut och 
vara nöjda med sig själva.

”Jag har alltid tagit väl hand om mina produkter och  

material, och förberett varje studie- och arbetsdag väl. 

Jag tror att jag utvecklade detta organiserade och  

strukturerade arbetssätt redan i unga år när jag jobbade 

med mina föräldrar på deras hotell och restaurang.”  

Gilda Liljeblad Koornstra. 

80-TALET
Väl hemkommen från Wien, som utbildad hudterapeut 
med unik internationell examen, startade Gilda flera egna 
verksamheter. Bl.a. Salong Gripsholm på hotell Park Aveny 
i Göteborg, som snabbt blev ett framgångsrikt koncept 
som präglades av nytänkande och internationell touch. 
Som mest hade salongen tolv anställda och Gilda blev ett 
välkänt namn i branschen. Under denna period blev hon 
även medlem i styrelsen för SHR (Sveriges hudterapeuters 
riksorganisation). 

”Jag öppnade min första salong när jag var nitton och 

efter två år var den fullbokad. Sedan dess har detta alltid 

varit fallet. Jag har i grunden varit mycket seriös och  

dedikerad mitt arbete. En annan sak är kundens  

uppmärksamhet. Jag har varit genuint intresserad av 

mina kunder, inte bara deras hudvillkor, utan också av 

saker som var viktiga för dem och deras familjeliv.  

Detta, i kombination med en mycket bra utbildning, är 

anledningen till min framgång.” Gilda Liljeblad Koornstra. 

90-TALET
Som väletablerad i branschen och med välfylld salong 
borde Gilda känna sig nöjd och slå sig till ro. Men det fanns 
fler drömmar att uppfylla – en av dem var att starta egen 
skola, med möjlighet att förmedla all den kunskap hon fått 
genom sin internationella utbildning. År 1993 startade hon 
Gilda Skolan i Göteborg med målet att utbilda Sveriges 
bästa hud- och spaterapeuter. Hon fick arbeta hårt för  
att få igång verksamheten. Vid denna tid började hon 
dessutom också att utveckla en helt egen hudvårdsserie 
då hon ville ha produkter med hög kvalitet för användning 
på skolan samt som kunde säljas vidare i andra salonger 
med utbildade hudterapeuter. 

Efter fyra år av hårt arbete blev Gilda Skolan i Göteborg 
riktigt framgångsrik och hon kunde anställa mer personal. 
Gilda fick mer tid över för organisation och hon kunde  
förbättra skolans program och struktur till en mer  
professionell nivå. Gilda blev välkänd i Göteborg och  
hennes professionella och strukturerade sätt att utbilda var 
en garanti för framgång. 

”Eftersom jag är internationellt utbildad i Wien, hade jag 

en helt annan inställning till yrket, i motsats till de som 

utbildas i Sverige. Jag ville förmedla mina kunskaper och 

färdigheter på hemmaplan.” Gilda Liljeblad Koornstra.

För att kunna utbilda Sveriges bästa hudterapeuter var 
kvalitet i utbildningen ett av ledorden. Gilda Skolan stod 
redan från starten för modern utveckling av hudvård och 
spa och uppfyller sedan många år kraven för både SHR 
(Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) och CIDESCO 
(Comité International D’Éstetique Et De Cosmétologie). 
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SHR är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeu-
ter i Sverige och har till uppgift att höja och vidmakthålla 
kompetensen och kvalitetsnivån inom hudterapeutyrket. 
CIDESCO är den internationella motsvarigheten. Att utbilda 
sig på en skola som uppfyller dessa krav är viktigt då det 
idag finns ett problem med många korta hudvårdsutbild-
ningar som på bara några veckor utbildar folk. Då är det lätt 
att kunderna sedan blir felbehandlade. Går man däremot 
en SHR-utbildning vet man att man får en kvalificerad och 
gedigen utbildning och att man är väl förberedd att ta sig 
an kunder när examen väl är avklarad. 

”Skolorna har sedan starten varit mycket framgångsrika. 

Det att jag redan var välkänd i Göteborg, tillsammans 

med ett professionellt och strukturerat sätt att utbilda, 

var en garanti för framgång. Dessutom har jag alltid 

utvecklat mig själv genom att gå alla tillgängliga vidare-

utbildningar (mästarbrev, diatermicertifikat, hudhygienist 

och lymfdränage) inom yrket och varit snabb på att ta till 

mig och överföra nya kunskaper och tekniker till studen-

terna på ett konstruktivt och positivt sätt.” Gilda Liljeblad 

Koornstra.

00-TALET
Gilda Skolans framgång ger möjlighet att starta egna skolor 
även i Stockholm och Malmö. Stor satsning görs på att 
hitta rätt personal, som kan förvalta skolans grundtankar. 
Gildas hudvårdsprodukter har utvecklats till en heltäckan-
de, professionell serie och säljs framgångsrikt på samtliga 
skolor samt via andra hudvårdssalonger. Gilda Skolan blir 
ett begrepp inom skönhetsutbildning och studenterna blir 
mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Hela 94% får 
jobb direkt efter fullgjord skoltid. Utbildningen karaktäri-
seras av hög kvalitet, högt tempo och komplett studieplan 
där allt ingår, både teori och praktik. Studenterna är väl 
förberedda på vad som väntar i arbetslivet efter examen. 

”Allt jag gjorde, gillade jag att göra. Att utforska nya  

saker gjorde mig nyfiken och gav mig energi. Jag funde-

rade alltid på nya idéer och utvecklade bättre sätt att 

arbeta och jag anställde folk som kunde hjälpa mig att 

förverkliga mina idéer.” Gilda Liljeblad Koornstra.

10-TALET
En utbildning i världsklass! Verksamheten rullar på med 
utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gilda blir 
även invald som hedersmedlem i SHR (Sveriges Hudtera-
peuters Riksorganisation). Som bevis på att Gilda Skolan 
håller högsta kvalitet och befäster sin roll som ledande 
inom hud- och spaterapeututbildning har flera av våra 
studenter erhållit medaljer inom både hudvårds-VM, hud-
vårds-EM och hudvårds-SM.

”Jag känner en oerhörd glädje över de drygt 

femtonhundra studenter som har valt att utbilda sig på 

just Gilda Skolan. Vidare känner jag mig stolt över de 

studenter som idag representerar skolan i Sverige och 

ute i världen med all sin skicklighet inom yrket.” Gilda 

Liljeblad Koornstra.

Gilda Liljeblad Koornstra är idag en av Sveriges mest fram-
gångsrika hudterapeuter och är fortfarande i högsta grad 
involverad i skolans verksamhet och utveckling.



Gilda Skolan i Stockholm
Riddargatan 1
114 35 Stockholm
Kontor: 08-440 20 36
skolansvarigsthlm@gilda.se

Gilda Skolan i Göteborg
Kungsportsavenyn 20
411 36 Göteborg
Kontor: 031-16 06 31
skolansvariggbg@gilda.se

WWW.GILDASKOLAN.SE

Gilda Skolan i Malmö
Gustav Adolfs Torg 41
211 39 Malmö
Anna Wigö: 040-17 05 04
anna.wigo@gilda.se
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