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Dagsorden 1. Velkomst v. Christina Kloch 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat  

4. Orientering fra frisørbranchen 

5. Orientering fra skolen 

6. Evt. 

Ad 1 

 

OK 

Ad 2 Dagsorden godkendt. 

Ad 3 

 

Referat godkendt.  

Ad 4 

 

Der er travlhed. December var speciel men nu er tingene normale igen 
og det går godt. 

Der er mangel på assistenter i branchen.  

Branchen har engageret sig i et projekt, hvor man vil bruge en you tuber, 
Rasmus Brohave, til at fortælle, om hvad det vil sige at være frisør og 
kosmetolog. 

Det drøftes om der mangler en drejebog ift. at tage en ny elev.  

Man bruger generelt prøvevagter for at finde ud af om eleven passer ind 
i salonen – det giver et godt indtryk.   

Ad 5 

 

Skolen fokuserer mere på at lave konkurrence undervisning. Man er ved 
at lave en model for det inkl. konkrete datoer.  
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Skolen arbejder meget med elevernes tilgang til det at skulle søge en 
plads hos en mester, det være sig både ift. personlighed og det faglige 
og hvordan de gør et indtryk hos en mester.  

Ift. kommende samtaler vedr. optag på kvoten, så vil Julie og Christina 
(fra LUU) gerne deltage. De aftaler nærmere med Dorthe Kløve. Samta-
lerne er den 7 og 8 juni 2022 fra kl. 8.10-16 på Dollerupvej. Christina vil 
gerne deltage den 7.6 og Julie vil gerne deltage den 8.6. Der er skal fin-
des kandidater til 19 kvotepladser. 

Det bliver drøftet, hvordan branchen og skolen forholder sig til at elever 
kigger på telefonen i skoletiden og arbejdstiden. Det bør minimeres og 
kun være når det tjener et formål f.eks. er mange saloner på sociale me-
dier, hvilken skolen også benytter sig meget af.   

Skolen har oplevet at miste en gf2 elev i foråret til ny mesterlære på Tra-
dium. Eleven var Aarhus Tech elev, men har lavet en aftale med Poul M, 
som sender alle sine elever til Tradium.  

Skolen kører fortsat ”Mød din kommende elev” arrangementer, hvilket 
der er tilfredshed med. Måske kunne man overveje at flytte tidspunktet til 
enten kl. 8-10 eller sidst på eftermiddagen for at imødekomme virksom-
hederne 

Der er svendeprøve den 25. og 26. april. 

Skolen er ved at undersøge mulighederne for at sende en underviser af-
sted på kompetenceudvikling i foråret 2022. 

Der er enighed om at samtalerne imellem elev, skole og mester går godt 
og at det er meget vigtigt med dialog mellem parterne. 

Ad 6 

 

Der vil fremadrettet være et nyt punkt i dagsordenen, der hedder ”Orien-
tering fra svendene/assistenterne”. 

 

 

 

 


