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Redan år 1928 tog Elisabeth Bergman sin kosmetolog-examen på Académi Sicentifique de
Beute i Paris. När hon kom tillbaka till Stockholm startade hon Elisabethsalongen som snabbt
blev respekterad och erkänd bland Stockholms överklassdamer. Salongen växte och det
blev stor efterfrågan på hudvårdsyrket så Elisabeth Liebenthal (som gift), bestämde sig för att
grunda Elisabethskolan 1931 för att utbilda nya hudterapeuter. Idag är skolan Sveriges äldsta
hudvårdsskola som fortfarande finns kvar.
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Text: Rosita Hård Bergkvist

ill att börja med var skolan ett uppskattat institut där man förutom
utbildning till kosmetolog hade kurser i ämnet ”Fullständig utbildning
till Skönhetsexpert” där det ingick
en särskild kurs i Elisabethmetoden,
som väckte stort intresse i internationella sammanhang. Elisabeth blev en skönhetslegend och
ofta intervjuad i tidningar om olika rön, produkter och massagetekniker. På den tiden varade
utbildningen i endast 6 månader och omfattade
ämnen såsom ansiktsvård av olika hudtyper med
franska, amerikanska och svenska ansiktsmasker, analys av olika hudeffekter, borttagande av
ådernät, vårtor och bruna fläckar, håltagning för
örhängen, inympning av ögonfransar, mannekäng-makeup, karikatyrsminkningar, teater- och
filmsminkning, manikyr, pedikyr och medicinsk
fotvård, avmagringsmassage, handplastik, föreläsningar och skrivning i dermatologi, anatomi,
psykologi och fysiologi plus kundservice.
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Elisabeth Liebenthal var med och stiftade SKR
(Svenska Kosmetologers Riksförbund) 1955 på
Ambassadeur i Stockholm. Den nybildade föreningen blev anslutna och godkända av CIDESCO
9 januari 1956. Elisabeth drev skolan tillsammans
med sin dotter Maud Ekblom fram till 70-talet.
Sedan år 2007 ingår skolan i Dermagruppen och
har därmed en av Nordens största leverantör av
hudvård och makeup som stöd och Dermarome
som moderbolag.
Elisabethskolan idag
Sedan 1997 ligger skolan med fina lokaler centralt
beläget på Sankt Paulsgatan 25, vid Mariatorget
på Södermalm. År 1989 blev Elisabethskolan en
internationellt godkänd hudterapeutskola och
sedan 1999 följer skolan internationell CIDESCOgodkänd läroplan, vilket innebär att utbildningen
har minst 1620 undervisningstimmar förlagda
på skolan. För att tillmötesgå både kund och
arbetsgivare krävs idag stora kunskaper av hud-
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terapeuter så därför lägger vi stor vikt vid både
teori och praktik, salongspraktik och försäljning.
Dessa ämnen varvas under hela utbildningstiden.
Elisabethskolans mål och ambition är att hålla
utbildningen på högsta nivå för att motsvara
branschens förväntningar och krav. Vi ska erbjuda en av marknadens bästa yrkesutbildningar
inom hudvård, skönhet och kosmetik och utbildningen ska verka för att examinera duktiga och
välutbildade spa- och hudterapeuter som direkt
efter examen är anställningsbara på skönhetsmarknaden. Eleverna kan välja att gå heltid i två
terminer eller deltid i fyra terminer.
För att skolans elever alltid ska ha tillgång till
senast uppdaterade schema, för varje klass, har
vi en lösenordskyddad elevportal. Där finns
även tillgång till videor som visar drapering- och
handduksteknik, kundbemötande, rengöring
enligt schema, ansiktsmassage och olika behandlingstekniker mm. Detta gör att eleverna kan
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titta och träna mellan lektionerna och på så sätt
bli säkrare på hur behandlingarna ska utföras på
korrekt sätt och känna sig tryggare i bemötande
med kund samt inför stundande examen.
Elisabethskolans Team
Vi är i dagsläget nästan ett helt nytt team på
skolan. Jag startade i augusti som Tf rektor och
precis när jag startade drabbades vi av en tragedi
som innebar att vi förlorade en av våra medarbetare. Monica var en etablerad huvudlärare som
arbetat många år på Elisabethskolan, hon var
mycket omtyckt av alla, saknaden är stor och det
finns ingen reservplan för en sådan händelse.
Trots den extremt pressade situationen bestämde
vi oss för att göra allt för att genomföra utbildningen enligt plan resten av terminen. Vi har haft
fantastisk hjälp av många extralärare under den
här tiden som ställt upp för oss. Det har märkts
tydligt att inget varit som vanligt. Vi har också
varit fast beslutna om att lägga extra mycket tid
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på att söka efter de perfekta nya medarbetarna
som skall fylla på energi och kunskap i vår familj.
Glädjande nog har vi nu två värdefulla tillskott
som tillträder under våren, Katharina Vestin
och Linda Pierson som båda har lång erfarenhet
från branschen och som hudvårdslärare. Linda
tillträder som ny rektor och det känns fantastiskt
att välkomna dem till oss. Året vi har framför oss
ser ljust ut och vi har en massa förväntansfulla
härliga elever som läser, behandlar och tränar och
vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans
med dem under året.
Teambuilding kommunikation och hållbarhet
är något som vi kommer att arbeta med under
året. År 2020 kommer vi också att satsa mer på
marknadsföring av skolan och med hjälp av vårt
nya team så kommer vi också att lägga mycket
fokus på utveckling, både av material och digital/
teknik Utvecklingen går snabbt och vi måste ligga
i framkant för att möta de krav som våra kundereleverna förväntar sig. Vi vill våga tänka nytt.

Rosita Hård Bergkvist Tf Rektor/Skolansvarig

Samarbetspartners
Vi samarbetar idag med moderbolaget,
Dermarome,. Det gör att vi alltid kan fylla på
med externa lärare om någon av våra interna
lärare blir sjuka, slutar eller är borta av andra
orsaker, vilket ger en enorm trygghet för personal
och elever.
Övriga samarbetspartners är Skin Concept,
Mimass Beauty Concept. LCN , Human Finans

”Jag anställer endast de som studerat
på Elisabethskolan för då VET jag att
jag får välutbildad och bra personal”
Regina Wallin, Grevgatan Skincare

”Min första CIDESCO-examination gjorde
jag på Elisabethskolan för många år sedan.
Redan då var ni en utmärkt professionell
hudvårdsskola och det visade ni att ni är än
idag, december 2019. Det är sällan man ser
en hel klass prestera sådana toppresultat som
de som studerat på Elisabethskolan gör”
CIDESCO-examinator från Ungern

”Tack så mycket för den här tiden! Ni har alla lärt mig så mycket och tack vare er så
klarade jag att ta mig igenom utbildningen som jag drömt om men inte vågat tro på att
jag skulle klara. Ni har inte bara lärt mig om yrket, ni har också lärt mig att våga tro
mer på mig själv och känna att allt går bara man vill”
Hedvig examen Dec-19
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