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Mesterlære

Vi mener, at vi er de bedste til at levere den allernyeste brancherelevante og mest kom-
petente teoretiske viden til eleven.

Vi mener, at I er de bedste til at levere den mest erfarne og virkelighedsnære praktiske 
viden til eleven samt give de bedste jobchancer.

Vi mener, at Innowell.net sammen med dig som arbejdsgiver kan levere verdens bed-
ste mesterlæreuddannelse.

I denne brochure har vi kort beskrevet mesterlæreforløbet. Ønskes yderligere infor-
mation omkring fagbeskrivelse, eksaminationer, lektionsindhold med mere, kan dette 
rekvireres hos vores studievejledning på info@innowell.net.



1
Mester udvælger hvilken mesteruddannelse

Vælg mellem:
Klinisk Kosmetolog & Hudterapeut•	
Klinisk Spa & Wellnessterapeut (kosmetolog og massør)•	
Klinisk Fodplejer•	
Klinisk Zoneterapeut•	
Klinisk Massør •	
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Mester og Eleven skriver mesterlærekontrakt

Vi sender et udkast på en mesterlærerkontrakt, Mester tilretter den og sender den til 
godkendelse hos sin advokat.

Vi afleverer en 2 årig lektionsplan til Mester, så Mester og Eleven let kan følge med i, 
hvad og hvornår der skal afleveres opgaver.

Der er løbende optagelse på mesterlæren, hvilket betyder at mesterlæren kan påbe-
gyndes fra dag til dag.



3
Eleven påbegynder sit 1. semester af mesterlæren

Eleven påbegynder sin læretid hos Mester og påbegynder samtidigt sit 1. semester på 
fjernundervisning. 

1. semester indeholder 250 teorilektioner og opgaver i hovedfaget (massage, kosme-
tologi, spa og wellness, fodpleje eller zoneterapi) som studeres over nettet, samt 150 
praksislektioner, der skal øves hos mester og afsluttende 60-110 praksislektioner på 
træningscenter.

Undervisningen på træningscenter afvikles på 5-10 sammenhængende dage, afhæn-
gig af uddannelsesvalg. På træningscentret lærer Eleven professionelt at mestre alle 
typer behandlingsformer i sit hovedfag, salgsteknikker og service, samt hvilke kvantita-
tive og kvalitative krav, der stilles til den endelige praktiske eksamen. 

Normeret tid: 6 måneder
Eksamination: 1 online multiple choice
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Eleven påbegynder 2. semester af mesterlæren

Semestret studeres på fjernundervisning og sideløbende med mesterlæren. Indehol-
der 650 lektioner i anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, klinikvejledning og intro-
duktion til andre alternative behandlingsformer.

Normeret tid: 6 måneder
Eksamination: 1 online multiple choice
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Eleven påbegynder 3. semester af mesterlæren

Eleven påbegynder sit 3. semester på fjernundervisning og sideløbende med mester-
læren.  

Eleven opfylder nu Skats uddannelseskrav til ”anden egentlig sundhedspleje”, hvilket 
betyder, at elevens behandlinger herunder nu er fritaget for moms. Mester har i dette 
sidste år af mesterlæren en økonomisk stærk ressource i sin virksomhed.

Semesteret indeholder 250 lektioner i sit hovedfag, der afvikles som større skriftligt 
speciale.

Normeret tid: 12 måneder
Eksaminationer: 1 online



6
Eksamen

Eleven afslutter sin mesterlære med praktisk og mundtlig eksamen på træningscenter. 
Eleven får en *case udleveret 48 timer før eksamenstidpunktet og kan forberede sig 
sammen med Mester. Eksamen afvikles af en faglærer fra Innowell.net og en ekstern 
sensor.  

Der udstedes uddannelsesbevis fra Innowell.net, der redegør for lektioner, fag og ek-
saminationer, og Mester udsteder udtalelse. 

*En case er en virkelighedsnær behandlingssituation, hvor der gives begrænset op-
lysning om klienten. Eleven må benytte skolens produkter og remedier, men må også 
gerne medbringe egne produkter.

Normeret tid: 3-6 timer
Eksaminationer: 1 praktisk og mundtlig

Det er muligt at eksamen afvikles hos Mester ved betaling af ekstra omkostninger



Prisen

Mesterlæren koster 975,- pr. måned

Prisen er fuldt fradragsberettiget, hvilket betyder at det koster Mester ca. 487,- pr. må-
ned at have en veluddannet elev i Mesterlære. 
Ligeledes har Mester i 2. mesterlæreår en momsfritaget elev, som udgør en så stærk 
økonomisk ressource at hele uddannelsesprisen oftest mere end dækkes ind via be-
sparelsen af moms.

Hvis eleven ophører med sin uddannelse forpligter Mester sig ikke til flere afdrag.



Andre muligheder

En af Innowells stærkeste kompetencer er fleksibilitet, hvilket betyder, at det er muligt 
selv at sammensætte og skræddersy sit helt eget mesterlæreforløb efter både tempe-
rament og økonomi. F.eks. at Mester køber vores momsfritagelseskursus eller kursus 
i anatomi og fysiologi, og selv står for praktisk oplæring, teori, eksamen, beviser med 
mere.

Læs evt. mere om vores uddannelser, semestre og kurser i vores store e-brochurer på 
www.innowell.net eller ring til vores studievejledning på 98901080



FAQ

Hvad skal eleven have i løn?
Praktikdelen/mesterlærerdelen har Innowell ikke noget med at gøre og det er derfor 
helt op til Mester. 

Kan man købe hele uddannelsen som ren fjernundervisning?
Nej, eleven skal på skole i 5-10 dage afhængig af uddannelsesvalg, for at sikre at ele-
ven forstår indholdet og kravene til den praktiske eksamen.

Hvornår kan eleven påbegynde uddannelsen?
Hver dag.

Hvornår skal eleven på skole?
Det kører hold hver 3. måned hos Innowell. Hør nærmere hos studievejledningen.

Kræver det adgang til computer i klinikken?
Nej, men vi anbefaler adgang, så eleven har et minimum af lektier hjemme.

Er uddannelsen fradragsberettiget?
Ja

Hvad indeholder uddannelsen af fag og lektioner?
Det afhænger af hvilken uddannelse der vælges og overskues lettest i vores store e-
uddannelsesbrochure som ligger på www.innowell.net.

Hvad menes med momsfritagelse?
Når eleven har afsluttet sit 2. semester opfylder eleven Skats uddannelseskrav til an-
den egentlig sundhedspleje og Mester er derefter fritaget for at betale moms på be-
handlinger udført af eleven. Hør evt. nærmere hos Skat.

Jeg vil gerne at eleven bliver uddannet i mine egne produkter er det muligt?
Ja, du bestemmer helt selv hvilke produkter eleven skal oplæres i under mesterlæren, 
da det er dig som Mester der står for denne praktiske del. Endvidere kan eleven med-
bringe Mesters produkter til den praktiske eksamen. I den teoretiske del/fjernundervis-
ningen oplæres eleven i de produkter der er valgt af Innowell.

Hvad menes med at eleven tager studiet sideløbende med Mesterlæren?
Med dette menes, at den teoretiske undervisning forgår som lektier i elevens fritid, 
således at eleven kan passe sin mesterlære på fuld tid. Mester får udleveret en lekti-
onsplan, således at Mester kan se hvad og hvornår eleven skal aflevere sine opgaver.

Hvad sker der hvis eleven pludselig stopper sin mesterlære?
Så stopper Mesters betaling til Innowell og Mester kan optage en ny elev.

Kan jeg tale med andre som benytter denne Mesterlæreuddannelse?
Vores studievejledning står gerne til rådighed med disse kontakter. Ligeledes 
vil du som Mester have mulighed for tilgå et lukket vidensforum på www.innowell.net,
hvor du kan møde og tale med de andre Mestre.

  ?



Kvalitetssynergien

”En konkurrencedygtig uddannelsesinstitution fordrer en kvalitetssynergi mellem Me-
ster og uddannelsesinstitution. Kun ved at lytte til arbejdsgivernes reelle behov kan 
læringen målrettes en mesterlæreruddannelse med succes for både Mester, Elev og 
uddannelsesinstitution.”

Brian Mosegaard
Skoleleder
Innowell.net



”Den bedste læring sker gennem lysten til at lære og ved at indfri mere end eleven forventer.”
Brian Mosegaard

Skoleleder
Innowell.net


