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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Referatet fra sidst er godkendt.  

Vi drøftede sammensætningen af LUU-repræsentanter på Rybners herunder 
repræsentanter fra hhv. DFKF og DOFK. Fremadrettet skal der være 2 repræsentanter fra 
hhv. A og B siden. Efter Connie Bergholdt har valgt at trække sig fra posten, er vi nede 
på to repræsentanter fra A-siden; Jesper Euginio Penâ og Lene Bødker Petersen. Vi 
mangler stadig en repræsentant fra B-siden, hvor Ditte Marie Brandstrup Kischel er 
repræsenteret. Dorte tog efterfølgende kontakt til Lena Bagge som kunne oplyse, at det 
pt. er vanskeligt at rekruttere repræsentanter fra B-siden, men at de vil følge op på 
sagen.  

Udvalget konstitueres ved næste LUU- møde.  

 

2. Nyt fra elevrepræsentanten 

Intet nyt fra elevrepræsentanten – Dog efterlyses der emner inden for herrefaget 
herunder fade og flattop – CHP orienterer om version 09C, gældende fra august 2022 
herunder herre klippeteknik fagnr. 20702, som indfrier denne forespørgsel. Derudover 
henvises til fagene herre trend fagnr. 20705 samt trend herre- og damemode fagnr. 
00407, hvor der også arbejdes med de forespurgte discipliner.   

 

3. Nyt fra LUU repræsentanterne 

Lenette har ikke noget nyt og har ikke modtaget emner fra andre. Lenette spørger ind til 
skolepraktikordningen herunder muligheden for at gennemføre skolepraktik på Rybners. 
Vi drøftede b.la. de udfordringer, de unge oplever ved ekstern skolepraktik herunder de 
geografiske udfordringer samt tilhørsforhold til en bestemt skole.     

  

4. Nyt fra skolen 

a) Vi har svendeprøve på Rybners d. 14. og 15. november 2022. Lenette påtager sig, 
at købe gaven fra lauget til den elev, der har opnået det højeste gennemsnit i de 
uddannelsesspecifikke fag. Lenette tager kontakt til Connie ift. taksten på gaven 
samt indgravering. Lenette er tilforordnet til svendeprøven.  

b) På sidste møde drøftede udvalget de muligheder og begrænsninger der er ved at 
ændre på skoleperiodernes varighed og struktur herunder en 4/5 model og en 4/6 
model. Modellerne kan ikke blive en realitet grundet bekendtgørelsen for 
frisøruddannelsen §2 stk.2, hvor det pointeres, at skoleundervisningen skal 
udgøre 40 uger fordelt på mindst 8 skoleperioder. Ligeledes henvises til 
bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser §69 stk. 3, som skitserer, at 
skoleundervisningen skal gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til 37 
timer på ugentligt basis.  

c) Dorte har undersøgt muligheden for et praktikmålshæfte i digital form, med 
henblik på at kunne tilgå den via Rybners læringsplatform Moodle, herunder 
mulighed for at afvinke praktikmålene. GDPR spænder imidlertid ben for dette ift. 
brugerbegrænsning. 

Alternativt er det blevet undersøgt, om et Teamsrum kunne være en mulighed, 
men dette kræver, at den enkelte bruger har en officekonto/licens. 

Vi vil se nærmere på en model, hvor Rybners udarbejder et kodet excel-dokument 
til formålet, som eleven downloader, udfylder og efterfølgende uploader i en 
afleveringsmappe i Moodle.   

Dorte har forhørt sig hos det faglige udvalg ift. en digital løsning på området, men 
er blevet oplyst om, at dette ikke bliver en realitet.  
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5. Nyt fra fagligt udvalg  

Vi drøftede version 09C, herunder ændringer ift. version 09B. 

 
6. Eventuelt 

 
Dorte spørger ind til møder og kurser i det lokale laug – Rybners ønsker, at blive inviteret 
/repræsenteret til et møde ift. at give et oplæg omkring omstændighederne ved at tage 
elever. Dorte ønsker en tilbagemelding fra Lenette.  

Lenette ønsker at booke et lokale d. 4. oktober 2022   

Dorte har taget kontakt til Lena Bagge vedr. repræsentanter til LLU på Rybners. 

Næste LUU-møde afholdes via Teams – mandag d. 9/1 – 2023 kl. 8.00 – 9.30  

 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Holten Pedersen 
Teamkoordinator Frisør 
chp@rybners.dk 
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