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Dagsordenpunkt: Referat: 
 
1. Opfølgning og 

godkendelse af forrige 
mødes referat 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
Velkomst til nyt medlem Amanda K. Andersen, der 
repræsenterer arbejdstagersiden i udvalget. Der var en kort 
drøftelse af udvalgets formål, opgaver og tavshedspligt.  
 

 
2.  Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser. 
 

   
3. Meddelelser   
   
 a. Udvalgets formand Det er fortsat meget svært at rekruttere uddannede frisør-

assistenter i branchen, da antallet af uddannede frisører på 
landsplan er faldet, og en del forlader branchen.   
Udvalgsmedlemmerne kender tidligere kolleger, der er stoppet 
i branchen. Corona har også haft en negativ effekt, da mange 
uddannede frisører har forladt faget eller har startet egen 
salon.   
 
Der er få frisører i branchen, og nogle saloner har efter 
coronakrisen hævet priserne på deres ydelser. Der var en 
drøftelse af prissætninger og strategier i forskellige saloner. 
 
Effekten af momsafregningen foretaget i april blev kort drøftet. 
Udvalgsmedlemmerne fortalte, at de stort set ikke har oplevet 
saloner, der er lukket regionalt.  
 
Aktivitetsniveauet i frisørbranchen blev drøftet. Det er okay på 
nuværende tidspunkt, men i foråret var aktivitetsniveauet knap 
så højt, relativt mange meldte afbud pga. corona. Mange 
saloner oplever ikke den store efterspørgsel fra konfirmander 
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og studenter sammenlignet med tidligere. Mange sætter selv 
deres hår – med hjælp fra YouTube.  
  

 
 b. Udvalgets øvrige 

medlemmer 
Intet nyt. 

 
 c. Elevrepræsentant Der var desværre ingen elevrepræsentant til stede.  

 
 
 d. Skolens 

repræsentanter        
Der er p.t. 12 elever på 3. hovedforløb, og 17 elever på 4. 
hovedforløb. Derudover er der 1 hold på GF2 med 18-20 
elever på skolen, og skolen oplever en stigende efterspørgsel 
efter Ny mesterlære-elever.  
  
KPO oplyste, at hovedforløb 5 i foråret har været på studietur 
til London. Der var besøg hos L’Oreal, og en tidligere elev fra 
skolen gav klassen en guidet tur gennem London i et område 
med meget graffiti. Eleverne skal bruge inspirationen til deres 
Creation-projekt.  
 
Der er p.t. 2 SKP-elever på skolen. Efter sommerferien 
kommer der flere SKP-elever fra Esbjerg, og det forventes, at 
der er 7-8 elever fra GF2 på HANSENBERG.  
 
Ved den seneste svendeprøve, der blev afholdt den 5.-6. april 
2022, var der 13 elever fra HANSENBERG og Esbjerg, der fik 
en udmærkelse. 6 fik ros, 4 fik bronze. 
 
Skolen har ansat Kristine Kruse i en tidsbegrænset stilling med 
25 timer ugentligt fra den 1. juni til udgangen af året.   
 
KPO oplyste, at der er kommet en ny bekendtgørelse og 
uddannelsesordning. Ændringerne består af følgende: 
På grundforløbet skal eleverne igen have førstehjælp. På 
hovedforløbet får eleverne flere timer til herrearbejde, og 
damearbejde reduceres.  
  

   
4. 
 
 
 
 
 
 

Mesterarrangement på 
HANSENBERG 
 
 

KPO oplyste, at frisørteamet har søgt og fået tildelt AUB-midler 
til 2 mesterarrangementer – et i efteråret 2022 og et i foråret 
2023. Formålet er at øge mestrenes/de uddannelsesansvar-
liges viden om den nye ungdomskultur for at forebygge 
eventuelle misforståelser og mindske antallet af ophævede 
kontrakter. Ved arrangementet hyres en foredragsholder, der 
kan fortælle om ungdomskulturen.  
 
KPO forventer, at det bliver forholdsvis svært at få mange 
mestre til at deltage i arrangementet og efterlyste udvalgs-
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medlemmernes ideer til at få flere til at deltage. 
 

   
5.  Hvordan rekrutteres flere 

kvoteelever? 
 

Skolen oplever fortsat, at det er en udfordring at få kvalifice-
rede kvoteansøgninger. Der var en kort drøftelse af mulige 
tiltag, der kan afhjælpe dette. Skolen afholder fortsat elev-
workshops 4 gange årligt for at hjælpe kommende elever med 
at kvalificere deres ansøgning eller fortælle om, hvordan de 
kan søge en uddannelsesaftale.  
Susanne fortalte kort udvalgsmedlemmerne om forløbet ift. 
udvælgelse af kvoteelever. Susanne sender informationer ud til 
udvalgets medlemmer om kommende workshops i efteråret 
2022.  
 

   
6. Prisstigninger KPO oplyste, at der er foretaget prisstigninger på skolens 

frisørbehandlinger pga. øgede priser på produkter.  
 

   
7.  Eventuelt Der afholdes DM på HANSENBERG den 30. oktober 2022.  

 
KPO fortalte om og viste udvalgsmedlemmerne den nye 
informationsfolder om frisøruddannelsen. Link hertil: 
https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/05/2022-
Flyer_Frisoeruddannelsen.pdf 
 
Udvalgsmedlemmerne synes, at det er en god ide at sende 
informationsfolderen ud til alle skolens mestre.  
 
Susanne fortalte, at hun sammen med en repræsentant fra 
EUC Syd skal på besøg i frisørlaugene. Det er ikke sket endnu, 
da repræsentanten fra EUC Syd har været langtidssygemeldt.  
 
Kommende møder i udvalget: 
Mandag den 26. september 2022 
Mandag den 21. november 2022 
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