
 

Referat af mødet i LUU frisør  
 

Mandag den 26-09-2022 kl. 18.00, Frisørafdelingen,  Tradium, Vester Allé 26 

Afbud fra: Annette, Anne, Lone Frost, Aja 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
En præsentation for Rikke der er ny konsulent pr. 1/6-2022. Der er tavshedspligt på mødet.  
Rikke præsenterede sig selv. Hun er fra Viborg og har haft saloner i Viborg. Rikke er ansat i 
stillingen 50% konsulent og 50% underviser. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde –  
Referatet blev godkendt. 
 

3. Information fra formanden  
En AUB er underskrevet. Godkendelse forventes kommer slut november 2022?? 
Matilde og Louise har været på seminar i maj – har tegnet sig for 4 år. Lup er den lokale 
uddannelsesplan. Den er fin udarbejdet og let læseligt. Der blev talt om hvordan det gik i de 
forskellige udvalg. Vi har et godt udvalg – men for meget fravær. Folk melder fra i sidste 
øjeblik. For meget centreret omkring den enkelte – er her for alle og ikke kun for den 
enkelte. 
Man skal være mødestabil. Går fint med at blive hørt fra begge sider. Faget i afvikling? 
Skolen er god til at informere.   
 

4. Information fra skolen 
Luna har fået ny funktion. Fint budget for frisørafdelingen – steget med 7 kvotepladser til 
2023. Overskud i 2022. 
 

5. Information fra Konsulenten/Skolepraktik 
Info fra Rikke. I skolepraktikken er der nu 13 elever – fordelt på forskellige hovedforløb. 
Fint med kunder og gode udfordringer og varieret arbejde. Maja og Sune er også i 
skolepraktikken. Salon på blommevej – hvor der er timer derude med herreklip. Det 
fungerer rigtig godt. 
Er med i Skills – i uge 40 og 41 - som foregår på Blommevej. 
Mathilde: hun havde en anden opfattelse af skolepraktikken – de skal lære bl.a.at hilse, tage 
telefonen.  
Gf2: 11 elever – et blandet hold. Forældre/mester aften – har lige været ude i praktik. Igen 
har læreplads endnu. 



 
 

6. Evaluering af skoleprøven  
Skoleprøven gik godt. 
 

7. VM Paris 
Det var en god oplevelse for afdelingen – et strategitisk valg – og det gik rigtig godt for 
eleverne. 
Hvad koster det at sende eleverne afsted? Det er sponsoreret -  
 

8. TEMA jf. vores Årshjul: Fremtidsperspektivet 
 
- Samarbejde mellem skole, erhvervslivet og branche – Ift. rekruttering, praktikpladser 

mv. 
- Det opsøgende arbejde og samarbejde 
- Status, tiltag og udvikling  
- Hvad kan vi gøre bedre – kan sammenkøre undervisning det fungere fint når holdene 

ikke er så store. 
 

• I må meget gerne overveje hvad en dagsorden kunne være, hvis vi skulle afholde en Mester 
informationsaften, med henblik på information og rekruttering af nye saloner. Og hvordan i 
kunne hjælpe med at ”lokke” folk på Tradium sådan en aften.  

• Lave en mesteraften – hvad betyder det at tage en en elev i lære.? 

 

 
9. Evt.  

Lave AMU kursus? mon der er interesse for det? Det menes der ikke. 
Louise efterspørger:  Hvad eleverne undervises i på næste hovedforløb? 
Lisbeth går på pension med udgangen af marts 2023. 
Nyt møde tirsdag den 21. november 2022 
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