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Møde: Lokalt uddannelsesudvalg for Frisørerne Dato:   26-09-2022 
 
Deltagere: Lene Bodilsen, Maria Lyhne Hansen, Ninna Rasmine Dalby, Nanna Lei Kongsted-

Blomgreen, Sara Poulsen, Amanda K. Andersen, Susanne Schmidt Hansen, Kirsten 
Grosen 

 
Afbud fra: Cecilie Tzaros 
 
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. 
 
 

 
2.  Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser. 
 

   
3. Meddelelser   
   
 a. Udvalgets formand Formanden har sat et kryds i sin kalender den 6. oktober 

2022, hvor det var planen, at der skulle afholdes et fælles-
møde for alle medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på 
tværs af flere uddannelser. Invitationen er sendt ud via SMV 
(små og mellemstore virksomheder), men det forventes, at 
mødet udskydes til foråret 2023, da der er for få tilmeldte.   
 
Aktivitetsniveauet generelt i branchen har været højt i august. 
Der ses en lille afmatning i efterspørgslen i september, men 
sådan er det ofte i september. Udvalgsmedlemmerne 
oplever, at nogle kunder ændrer på deres tidligere bookede 
behandlinger, når de sidder i stolen, de vil fx vente med en 
permanent eller farve, hvilket selvfølgelig er en udfordring for 
salonen. Frisørmestrene oplyser, at de har fået en dobbelt så 
stor elregning sammenlignet med tidligere.   
  
Det er fortsat meget svært at rekruttere uddannede frisør-
assistenter i branchen. Lyhne oplyste, at hun lige har søgt 
både en uddannet frisørerassistent og elever. Der er generelt 
ikke mange, der søger de ledige stillinger.  
 
Antallet af frisører, der starter enmandsfirma, er fortsat 
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stigende og en udfordring ift. at ansætte elever. 
Udvalgsmedlemmerne oplever, at der er nogle saloner, der 
lukker regionalt.  
 
Der var en drøftelse af, hvad mestre kan gøre for at få 
eleverne i gang med det frisørfaglige i salonerne. Praksis ift. 
differentierede priser, når kunderne får behandlinger af en 
elev, blev drøftet.  

 
 b. Udvalgets øvrige 

medlemmer 
Rasmine og Amalie oplyste, at de som arbejdstagere har 
deltaget i en kursusdag om at være medlem af Det lokale 
Uddannelsesudvalg.  

 
 c. Elevrepræsentant Cecilie havde meldt afbud til mødet. 
 
 d. Skolens 

repræsentanter        
Der er p.t. 18 elever på hovedforløb 1, og 11 elever på 
hovedforløb 8. Derudover er der 15 elever på Grundforløb 2. 
Ydermere er der 2 Grundforløb 1-hold på henholdsvis 18 og 
15 elever, heraf er 7 elever i gang med EUX-forløbet. 
 
KPO oplyste, at HANSENBERG udelukkende udbyder EUX-
frisør på Grundforløb 1, da skolen endnu ikke har haft en 
mester tilknyttet, der har tegnet en uddannelsesaftale på 
EUX-frisør.  
 
KPO oplyste, at 5. hovedforløb i efteråret skal på studietur til 
London. Der er kun 5-6 elever, altså kun cirka halvdelen af et 
hold, der har tilmeldt sig studieturen. En del elever fravælger 
studieturen pga. økonomien, andre elever har det svært ved 
at deltage på ture af personlige årsager. KPO oplyste, at 
skolen tilbyder eleverne, at de, fra 1. hovedforløb og frem til 
turen gennemføres, kan betale en rate til studieturen, så flere 
elever får mulighed for at deltage. 
 
Der er p.t. 4-5 skoleoplæringselever (SOP-elever) på skolen. 
Det varierer, da SOP-eleverne deltager i ordinær undervis-
ning på hovedforløbene.  
 
Næste svendeprøve afholdes den 14.-15. november 2022, 
hvor der er 11 elever på holdet.  
 
Susanne oplyste og viste medlemmerne, at det nu er muligt 
at indgå en elektronisk uddannelsesaftale. Det er p.t. et fåtal 
mestre, der har indgået en elektronisk uddannelsesaftale.  
 
KPO oplyste, at skolen i 2023 har fået tildelt 37 kvotepladser 
mod 29 pladser i 2022. Det er dog fortsat svært at finde 
ressourcestærke kvoteelever.  
  



Referat 
 

3 
 

   
4. 
 
 
 
 
 
 

Mesterarrangement på 
HANSENBERG 
 
 

Skolen har kun fået tilmelding fra 5 mestre til foredraget med 
Emilia van Hauen den 3. oktober 2022. Foredraget har til 
hensigt at øge de uddannelseansvarliges viden om ungdoms-
kulturen, og om hvordan eventuelle misforståelser kan 
forebygges og i sidste ende mindske antallet af ophævede 
kontrakter. 
 
Frisørteamet har søgt og fået tildelt AUB-midler til 2 mester-
arrangementer, et i efteråret 2022 og et i foråret 2023.  
Amanda fortalte, at hun sammen med sin chef har deltaget i 
en et arrangement med Jysk Frisørlaug for frisørmestre, hvor 
hendes chef fortalte om økonomiske beregninger, minutpris 
mv. Amanda havde et oplæg om brugen af de sociale medier. 
Derudover var der en demo af en klipning. Dette kunne evt. 
udbydes i foråret 2023 på HANSENBERG.  
 

   
5.  Skills 2023 

 
KPO oplyste, at Skills afholdes i Fredericia den 2.-4. februar 
2023. HANSENBERG deltager ved ”Prøv, mærk og føl”- 
standen. Det har desværre ikke været muligt at finde elever, 
der ønsker at deltage ved Skills-konkurrencen.  
 

   
6. Flere elever – hvordan?  Der var en drøftelse af, hvad der kan gøres for at få flere 

elever til at interessere sig for og vælge frisøruddannelsen.  
 

   
7. 
 
 
 
 
 
 
 
8.  

Elevtræning/elevklub  
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 

Susanne fortalte, at hun sammen med nogle mestre er i gang 
med at få arrangeret træningsaftner. Nogle mestre eller 
assistenter kan fx komme og vise klip eller langthårsfrisering 
mv. for eleverne. Det kan være forskelligt, hvad eleverne 
træner. Tiltaget udbydes én gang om måneden om 
mandagen.   
 
 
Der afholdes DM på HANSENBERG den 30. oktober 2022. 
Desværre er der ingen elever fra HANSENBERG, der 
deltager i konkurrencen.   
 
Antallet af medlemmer i Det lokale Uddannelsesudvalg blev 
drøftet. Ved den næste periode vil antallet af medlemmer 
både på A- og B-siden blive reduceret.  
 
Sara spurgte, om eleverne lærer noget om at benytte sociale 
medier samt de formelle krav ift. at begå sig på de sociale 
medier.  
 
KPO fortalte, at det ikke er skolen, der bestemmer, hvilke mål 
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eleverne skal opnå på skolen. Det er de faglige udvalg, der 
beslutter, hvilke mål eleverne skal opnå i deres uddannelses-
forløb.  
 
Kommende møder i udvalget: 
Mødet mandag den 21. november 2022 er udsat til mandag 
den 28. november 2022, da hverken Lene eller Kirsten kunne 
deltage på den oprindeligt planlagte mødedato.  
 

 


