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Møde: Lokalt uddannelsesudvalg for Frisørerne Dato:   28-03-2022 
 
Deltagere: Lene Bodilsen, Maria Lyhne Hansen, Kirsten Grosen (KPO) 
 
Afbud fra: Ninna Rasmine Dalby, Sara Poulsen, Nanna Lei Kongsted-Blomgreen, Susanne 

Schmidt Hansen 
 
Kopi til: Morten Kaj Hansen, formand og næstformand for 

skolens bestyrelse, Dofk, Serviceerhvervenes 
Uddannelsessekretariat, Dansk Frisør- og 
Kosmetikerforbund 

Referent: KPO 

    
 
 

Dagsordenpunkt: Referat: 
 
1. Opfølgning og 

godkendelse af forrige 
mødes referat 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
Der var desværre mange afbud grundet sygdom.  

 
2.  Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser. 
 

   
3. Meddelelser   
   
 a. Udvalgets formand Maria og Lene fortalte, at det er meget svært at rekruttere 

uddannede frisører.  
 
Effekten af den kommende momsafregning først i april i 
frisørbranchen blev drøftet. Det forventes, at en del saloner vil 
være presset økonomisk pga. en relativ stor rentetilskrivning, 
hvis momslånet ikke indfries pr. 1. april 2022.  
 
Både Lene og Maria oplever, at aktivitetsniveauet i branchen 
er okay på nuværende tidspunkt. Januar og februar har været 
præget af Corona både blandt ansatte og kunder.  

 
 b. Udvalgets øvrige 

medlemmer 
Maria finder det relativt nemt at rekruttere elever. Hun modtag-
er en del ansøgninger. Maria fortalte, at mange af de elever, 
der søger ledige elevstillinger, har fået at vide af deres vejle-
dere, at det er umuligt at blive frisør, og at den eneste mulig-
hed for at blive frisør er at få en læreplads. Mange bliver ikke 
orienteret om, at de kan søge en kvoteplads. Det er selvsagt 
en stor udfordring, at eleverne i folkeskolerne og gymnasierne 
ikke orienteres om muligheden for kvoteplads.  
 
KPO nævnte, at de elever, der er erklæret uddannelsesparate, 
ikke modtager vejledning ude i folkeskolerne. Det kan desvær-
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re betyde, at de unge ikke er ordentligt oplyste og ”klædt på”, 
når de skal vælge deres fremtidige uddannelse. Dette er meget 
uheldigt, og desværre er det et generelt problem på landsplan.  
 
KPO oplyste, at der på HANSENBERG udbydes workshops 4 
gange årligt, hvor elever og deres forældre kan komme på 
skolen en hverdagsaften for at få vejledning om frisøruddan-
nelsen. 
 
Maria spurgte, om SKP-eleverne kan komme ud i praktik hver 
lørdag. Dette praktiseres ikke, da det kan være konkurrence-
forvridende. Ligeledes er der en del lovmæssige krav, der skal 
overholdes ift. virksomhedsforlagt undervisning. 

 
 c. Elevrepræsentant Der var desværre ingen elevrepræsentant til stede.  
 
 d. Skolens 

repræsentanter        
Der er p.t. 16 elever på 5. hovedforløb og 11 elever på 7. 
hovedforløb. Derudover er der 1 hold på GF2 med 20 elever. 
  
KPO oplyste, at hovedforløb 5 i den næstkommende uge skal 
på studietur til London. Det er lykkedes at arrangere et besøg 
hos L’Oreal, og en tidligere elev fra skolen skal give klassen en 
guidet tur gennem London i et område med meget graffiti. 
Eleverne skal bruge inspirationen til deres Creation-projekt.  
 
Der er p.t. 7 SKP-elever på skolen. En del af disse elever har 
forskellige udfordringer. Eleverne bliver løbende vurderet ift. 
EMMA-kriterierne.  
 
Ved den kommende svendeprøve den 4.-5. april 2022 er der 
10 elever fra HANSENBERG og 3 elever fra Rybners.  
 
KPO oplyste, at skolen p.t. søger ekstra lærerkræfter til 
frisørteamet, da en af de nuværende lærere fremover skal 
arbejde på halv tid eller mindre.  
  

   
4. 
 
 
 
 
 
 

Beslutningsreferat fra 
skolemøde afholdt den 9. 
marts 2022 
 
 

KPO oplyste, at det seneste skolemøde er blevet afholdt på 
HANSENBERG. Der kommer nye bekendtgørelser og 
uddannelsesordninger, der vil træde i kraft den 1. august 2022. 
De faglige udvalg har besluttet, at antallet af LUU-repræsen-
tanter løbende skal reduceres fra 3 til 2 for både arbejdsgiver- 
og arbejdstagersiden. Organisationerne dofk og DFKF indstiller 
repræsentanter til skolernes LUU. 
 
Som led i trepartsaftalen har de faglige udvalg oplyst, at der 
bruges penge på forskellige projekter: nye 
brandingkampagner, analysen ”Barrierer for indgåelse af 
lærepladsaftaler”, trepartsunderstøttende arbejde mv.  



Referat 
 

3 
 

 
KPO og frisørteamet har udarbejdet og ansøgt de faglige 
udvalg om midler til 5 forskellige AUB-projekter.  
Fokuspunkterne er: 
• Fokus på ungdomskulturen – et arrangement, hvor mestre 

inviteres til at deltage 
• Opsøgende arbejde 
• Øget faglighed blandt faglærere på landsplan 
• Øget viden om arbejdspladskultur blandt eleverne 
• Øget faglig motivation og udvikling af nye 

undervisningsmaterialer. 
 
KPO oplyste indgåede frisøruddannelsesaftaler på landsplan: 
2019: 644 
2020: 823 
2021: 662 
 
Årsagen til det relativt høje antal indgåede uddannelsesaftaler i 
2020 blev kort drøftet. Økonomiske tilskud i forbindelse med 
indgåelse af aftaler kan have en positiv effekt i antallet af ind-
gåede uddannelsesaftaler. P.t. får mestre ikke ekstra tilskud 
ved indgåelse af uddannelsesaftaler.  
 

   
5.  Info fra skuemester-

seminaret  
Maria syntes, at skuemesterseminaret havde været meget 
givtigt, og at det burde afholdes hvert andet år, men hun er 
godt klar over, at det er ret omkostningsfuldt at afholde 
seminaret.  
 
Lene var enig i, at seminaret var meget givtigt. Hun syntes 
også, at afholdelse af skoleprøverne har givet et godt og givtigt 
samarbejde censorerne og lærerne imellem. 
 
På seminaret havde der været et godt oplæg ved Emilia Van 
Hauen, der kastede et blik på vores tid og dens udfordringer, 
herunder ungdommen og den tidligere ungdoms samspil.  
 

   
6. 
 
 
 
 
 
 
 
7.  

Mødeplan 2022  
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 

Der afholdes DM på HANSENBERG den 30. oktober 2022.  
 
Kommende møder i udvalget: 
Mandag den 30. maj 
Mandag den 26. september  
Mandag den 21. november  
 
 
Intet. 

 


