
FRISØRUDDANNELSENS INDHOLD
Efter grundforløbet kan eleverne bl.a.

 � Servicere kunderne
 � Tage telefon
 � Bestille varer
 � Vaske hår
 � Farve bryn og vipper
 � Sælge produkter
 �  Klippe lette klipninger ud fra kundetypen, 

farvninger og meget mere

PÅ HOVEDFORLØBET 
LÆRER ELEVERNE BL.A.

 � Avancerede klipninger
 � Farvninger 
 � Permanenter
 � Stylinger
 � Friseringer 
 � Bogføring- og arbejdsmarkedsforhold
 � Kundepsykologi
 � Faglig engelsk og meget mere

Gode grunde til at ansætte en elev
Der er mangel på faglærte frisører og prognoserne siger, at Danmark kommer til at 
mangle 60-70.000 faglærte i 2025.

Frisøruddannelsen opbygning

I sikrer et højt fagligt niveau 
i jeres salon

Godt omdømme og god 
rekruttering

Vekslen mellem skole og  
oplæring overfører opdateret 
viden til salonen

I skræddersyr jeres frem-
tidige medarbejdere til 
salonen

Det er en investering at 
ansætte en elev, men samlet 
giver det din salon et økono-
misk overskud

Som lærested er du med 
til at sikre, at vi får uddannet 
dygtige frisører

”Elsker at uddanne en masse elever, som har 
lyst til at blive i virksomheden bagefter” ZENZ, ANNE-SOPHIE VILLUMSEN 

Den gode historie

20 + 20 uger

Grundforløb 1 år Hovedforløb 3½ år

Læs mere om 
uddannelsens 
indhold

G1 20 uger, G2 20 uger/ ny mesterlære Skole 5 ugerOplæring

Informationsfolder om 
frisøruddannelsen



1. Find eleven
2. Bliv godkendt på sus.udd.dk
3. Vælg uddannelsesaftale
4.  Underskriv uddannelsesaftalen med eleven
5. Aftalen skal sendes i en sikker mail til den skole du vil benytte

1 2 3 4 5 Bliv godkendt som 
læreplads for en 
frisørelev her 

GENERELT
De første 3 måneder af oplæringstiden betragtes som prøvetid. I den periode 
kan både mester og elev opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Prøvetiden starter først, når eleven starter i virksomheden efter endt GF2 – tag 
en snak med lærepladskonsulenten om kontraktvilkårene.

Under 18 år Ugeløn Timeløn Overtid pr. time 50%

2. læreår kr. 2.917,08 kr. 78,84 kr. 118,26

3. læreår kr. 3.252,30 kr. 87,90 kr. 131,85

4. læreår kr. 3.554,59 kr. 96,07 kr. 144,10

Over 18 år Ugeløn Timeløn Overtid pr. time 50%

2. læreår kr. 3.337,03 kr. 90,19 kr. 135,28

3. læreår kr. 3.673,73 kr. 99,29 kr. 148,93

4. læreår kr. 3.933,47 kr. 106,31 kr. 159,46

5. læreår (EUX) kr. 3.933,47 kr. 106,31 kr. 159,46

REFUSION VED SKOLEOPHOLD

Tilskud pr. uge Ugeløn

1. årselev 2.840 kr.

2. årselev 3.340 kr.

3. årselev 3.610 kr.

4. årselev 4.090 kr.

5. årselev 5.360 kr.

UDDANNELSESUDVALGET  
FOR FRISØRER OG KOSMETIKERE
Vesterbrogade 6D
1620 København V
www.sus-udd.dk

Sådan kommer du i gang med at have en elev

5 typer af uddannelsesaftaler

Lønsatser for elever i 2022

Aftaletype 1 Den almindelige aftale

Her skal I påtage jer at uddanne eleven i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter 
hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin.

Aftaletype 2 Ny mesterlære

Her skal I uddanne en elev på samme måde som i den almindelige aftale, men hvor elevens 
grundforløb på erhvervsskolen erstattes helt eller delvis af at være i oplæring i jeres 
virksomhed. Grundforløbet kan her være op til et år.

Aftaletype 3 Kombinationsaftale

Her deler I ansvaret med en anden virksomhed eller flere virksomheder om at uddanne eleven  
i et uddannelsesforløb, der som minimum omdatter hele hovedforløbet eller et helt 
kompetencegivende trin.

Aftaletype 4 Kort uddannelsesaftale

Her skal I uddanne eleven i mindst én del af oplæringsperioden og en hel skoleperiode i 
hovedforløbet.

Aftaletype 5 Delaftale

Her kan I kun uddanne eleven i én enkelt oplæringsperiode eller i en del af en oplæringsperiode 
i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skoleoplæring i et 
skoleoplæringscenter.


