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Referat 
 
Møde: LUU møde frisører den 12. oktober 2022 
 
Deltagere: Formand  Bitten Jørgensen, næstformand Azra Hadzimahovic, Julie Anker Tøndering, 

Cecilie Jensen, Amanda Andersen, faglærer Hanne Lau og uddannelseskonsulent 
Jannie Jakobsen. 

 
Afbud fra: Jan Wilhelmsen, Pia Hansen 
 
 
Dagsorden: 
 
1.Formanden: 
Bitten finder det vigtigt at Jan W deltager i møderne. Det er et ønske - at Jan W deltager og kan 
han ikke – rykkes mødet til en ny dato.  
 
Ligeledes vigtig at alle deltagerne bliver indkaldt og at referater sendes ud til alle deltagere og 
sendes til SUS; Lena Bagger som sørger for at referat figurer på SUS-udd.dk hjemmeside. 
 
Bitten spørger ind til dresscoden debatten. Skolen har fokus på dresscode og dette italesættes 
overfor eleverne, så de er ”klædt” til at komme i praktik. 
 
Drøftelser omkring sårbare elever, diagnoser og hvordan skolen/elever og praktiksteder har 
mulighed for at hente hjælp. Hjælpen er ikke til det faglige, men det sociale/personlige. Det vil sige 
at en mester kan få tilskud, men kun hvis eleven en diagnose. I dette samarbejde sender skolen en 
ansøgning ind til ministeriet. Det er på denne baggrund, at ministeriet beslutter hvor mange timer 
pr uge mester/elev kan få. 
 
Bitten er begejstret for det nye tiltag med 4 dages uge undervisning med start uge 43. Amanda gør 
opmærksom på at ved Tradium som også har haft en 4 dages undervisningsuge gennem de senere 
år, at Tradium er blevet gjort bekendt med fra Undervisningsministeriet at dette tiltag ikke 
overholder bekendtgørelsen for frisøruddannelsen.  
Afdelingsleder Jan W undersøger dette – med svar til næste møde. 
 
2. Skolen: 
Der er afholdt skoleprøve den 12. september 2022 for 5 elever med flot resultat. De skal til 
svendeprøve den 14. og 15. november 2022. De har alle sagt ja tak til påbygning. 
 
Fra uge 43 har skolen H1 og H6 inde, hvor der er fokus på elevtrivsel og evt. socialpædagogisk 
støtte. 
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Midtvejs evaluering på teams med mester/elever for at høre; hvad går godt og hvad skal eleven 
fremadrettet arbejde med. 
 
Der er fokus på ergonomi/sundhed for eleverne – derfor er der etableret et samarbejde med en 
fysioterapeut, som kommer fra uge 43. 
 
Et nyt fokusområde er; at eleverne bliver godt klædt på til praktikperioderne for elever på gf1 og 
gf2. Forslaget blev at Hanne Lau udsender cases omkring praktik og medlemmer skal komme med 
forslag eller ændringer hertil. Til næste møde vil vi sætte navne på tovholdere på ”projekt praktik” 
hvor bla. formand Bitten og næstformand Azra vil komme og fortælle om salonernes forventninger 
til eleverne. 
 
På gf1 har der været øvet jobsamtaler med elever + de har fået fagbrochurer med til praktikugen 
og uddannelseskonsulent følger op herpå - hvordan det er gået i denne praktik. Formålet er også 
at få etableret uddannelsesaftaler så tidligt som muligt og hvad er plan B. hvis dette ikke duer. 
Ligeledes er eleverne blevet bekendt med at der er kvote optag. 
 
Der er etableret et samarbejde med frisør Marianne Rohwedder, som vil varetage brobygning og 
vil hjælpe til med gf2 elever. 
 
Hanne Lau er med i et projekt om den nye uddannelsesguide fra SUS. 
 
3. LUP-Hovedforløb: 
Der er kommet en ny bekendtgørelse for gf2 og hovedforløbet. Skolen sørger for at få dette 
implementeres. 
 
4. AUB – Trepartsopfølgning: 
Alle skoler vil søge en fællespulje – hvor der vil være fokus på besøg skole/mester/elev. 
 
5. Skolepraktik: 
Der er 2 i skolepraktik. En på barsel og en i vfp. 
 
6. Evt: 
Der er ønsker for næste møde først i december 2022 – Jan W indkalder. 
Alle synes det har været et godt og konstruktivt møde. 
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