
 

 

 

Referat fra ordinært lokalt uddannelsesudvalgsmøde 
v/Frisør- & kosmetikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole  

den 5. september 2022 
 
 
Tilstede 

Mette Nybo 

Ulla Lundsby  

Britt Juhl Jensen 

Dorthe Milland Blom  

Cille Emilie Tilman Nielsen 

Maiken Lund Bertelsen 

Kirsten Lauritsen 

Henriette Hansen (referent)  

 

Afbud 

Mejken Dupont  

Ilse Arndal Christiansen 

 

Dagsorden: 

1.     Præsentation af ny afdelingsleder og medarbejderrepræsentant 

2.  Godkendelse af referat  

3. Meddelelser fra udvalgets formand 

4.  Meddelelser fra udvalgets medlemmer 

5.  Meddelelser og orientering fra skolen 

6.     Antal elever i skoleoplæring 

7.  Næste møde 

8.  Eventuelt 

 

Ad 1 

Kirsten startede 1. juni 2022, som afdelingsleder for frisør, kosmetiker, mediegrafiker og 10. 

klasse. Kirsten startede på SDE i 2000, hvor hun var underviser i frisørafdelingen. Hun var i 

ansat som underviser i 11 år, samtidig med at hun fungerede som fagkonsulent i 

Undervisningsministeriet. Efterfølgende var hun leder for andre afdelinger på skolen, og har 

haft en kort tur til en anden skole.  

 

Maiken er med i stedet for Steen, og har været ansat som underviser 7-8 år i frisørafdelingen. 

Pt. er Maiken på barsel, men vender tilbage i november. Udover at være underviser, er Maiken 

også skemalægger for frisør og kosmetiker.  

 

Ad 2  

Referatet blev godkendt.  

 

Ad 3  

Mette er blevet inviteret til bestyrelsesseminar, men kan ikke deltage, hvilket er helt okay.  

 

 



 

Ad 4  

Dorthe har fået en ansøgning fra en skoleoplæringselev (tidligere skolepraktik) på deltid, og 

undrer sig over hvordan det hænger sammen. Uddannelsestiden bliver forlænget med de timer 

eleven mangler pr. uge. Skoleperioderne vil altid være på fuld tid.  

 

Cille var her i går og træne, og var glad for de nye stole og produkter. Hun glæder sig til at 

komme på skole næste gang.  

 

Ulla er med I LUU så længe hun har en elev ansat (januar 2023) og ønsker at træde ud 

efterfølgende. For at træde ud af LUU skal man henvende sig til DOFK/DFKF.  

 

Ad 5 

Maiken informerede om, at der er skiftet produktleverandør pr. 1. august 2022. Vi er skiftet fra 

Coss til L’Oreal herunder Redken. Det der har været vigtigt for os, er at L’Oreal kan sparre 

med underviserne og eleverne. Blandt andet tilbyder L’Oreals kurser som afholdes i 

undervisningen, og dermed kobler teori og praksis for eleverne. Derudover tilbyder L’Oreal 

kurser også for underviserne, hvor de er fleksible med tidspunkt for afholdelse.  

 

Igennem det sidste års tid har vi været i gang med en udskiftning af diverse udstyr. Det er en 

løbende proces, som stadig fortsætter.  

 

Kirsten ønsker at drøfte priser for salg af produkter på skolen, så SDE ikke er 

konkurrenceforvridende. Vi har ikke kunne få vejledende udsalgspriser fra L’oreal, og derfor vil 

vi gerne høre hvad produkterne sælges for i salonerne. Pt. sælger vi produkterne til 165 kr. pr. 

stk. Udvalget gav udtryk for, at prisen er passende.  

 

I opstartsperioden har Kirsten lagt mærke til, at der er en stor afstand mellem afdelingen og 

virksomhederne. Det vil hun sætte fokus på, og derfor bliver der inviteret til virksomhedsaften 

4. oktober 2022. Her vil et debatpanel fremlægge fordele og ulemper ved at tage elever.  

 

Kirsten bliver kontaktet af mange elever, som ønsker at ophæve deres uddannelsesaftale. 

Eleverne føler ikke, at de opnår de praktikmål de skal kunne, men når vi taler med dem, så er 

de godt med. Afdelingen har udarbejdet en trappe med læringsmål mellem skoleperioderne, og 

deres kobling til fagene på skoleperioderne.  

 

Cille forklarede, at hun ikke fik tid til at læse kontrakten igennem da Flemming var ude med 

den i salonen. Vi skal ikke lægge et pres på eleverne, for at underskrive uden de læser 

igennem.  

 

Maria Christensen (underviser ved frisør) har i forbindelse med DEP udarbejdet et projekt 

omkring virksomhedskontakt. Blandt andet vil vores logbog blive ændret. Pt. bliver logbogen 

sendt sammen med elevens skoleplan i starten af uddannelsen. Dorthe efterspurgte 

mestersamtaler, som vi tidligere har afholdt.  

 

Dorthe nævnte, at det er et samfundsproblem når eleverne ikke kan være i en salon af 

forskellige årsager. Som regel ender denne type elever i skoleoplæringen, og er medvirkende 

til at der er dårlig stemning mellem eleverne på hovedforløbet og skoleoplæringen.   

 



Kirsten vil rigtig gerne have, at mestrene kommer i skoleoplæringen og fortæller eleverne, 

hvordan livet i en salon er efter endt uddannelse.   

 

Der bliver lavet rigtig mange korttidsaftaler, men med den nye 3-partsaftalen skal der 

arbejdes på fulde kontrakter.  

 

Der er kommet nye bekendtgørelser til frisør og kosmetiker, det har medført førstehjælp på 

GF2 for begge uddannelser. For frisør er der kommet mere herrearbejde og mindre 

damearbejde på hovedforløbet. Derfor skal der laves ny timefagfordeling på frisøruddannelsen. 

Denne skal godkendes af LUU.  

 

Vi har haft et rigtig stort optag her i august på vores GF1, hvor mange af eleverne havde 

ønsket EUX. Indenfor de første par dage var der dog kun 2 tilbage, som ønskede EUX. Mange 

har valgt EUX, fordi deres vejleder i folkeskolen sagde at de skulle. Det bekræfter udvalgets 

tanker om, at folkeskolerne vejleder til gymnasie i stedet for erhvervsuddannelser.  

 

Vi manglede kvalificerede ansøgere til vores grundforløb 2, og ved holdstart 8. august 

manglede vi 4 elever. Vi tog en elev fra vores venteliste, men resten var ikke kvalificeret. Vi 

endte derfor med, at optage 3 elever fra grundforløb 1 og optage dem på grundforløb 2 i 

stedet.  

 

Vi kigger ind på hvordan vi får de rigtige ind på grundforløb 2. Vi skal finde den rette vej, så 

vores grundforløb 1 elever kan optages til august i stedet for januar.  

 

Betina Bønnelykke er ansat som skoleoplæringsinstruktør efter Vibeke Aagaard. Betina knokler 

hårdt med skoleoplæringen, og der kommer en opstramning i skoleoplæringen. Kirsten og 

Betina arbejder på en egnethedsvurdering, som skal udarbejdes med eleverne hver måned. 

Derudover indhenter vi mulighedserklæringer fra lægerne, så vi ikke kun har lægeerklæringer 

uden slutdatoer.  

 

Der er ansat en ny vejleder i afdelingen, hun hedder Lene Beenfeldt. Lene udarbejder 

mulighedserklæringerne i samarbejde med eleverne.  

 

Tidligere havde eleverne evaluering og rengøring den sidste dag i et hovedforløb. Det vil 

Kirsten rigtig gerne have, at det bliver genindført. Katrine Müller er begyndt at lave 

rengøringsplaner, så eleverne ved hvad der er ugentlig rengøring og hvad der er slutrengøring.  

 

Steens stilling bliver slået op inden længe. Der er ansat timelærere pt. og vi forventer at de 

gerne vil søge stillingen.  

 

Ad 6 

Der er pt. 13 elever i SKO kosmetiker.   

Ved frisørerne er der pt. 36 tilmeldte elever.    

 

Ad 7 

14. november 2022 

 

Ad 8 

Vedhæftet er trappen med læringsmål mellem skoleperioderne, samt fag på skoleperioderne.  


