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Møde: Lokalt uddannelsesudvalg for Frisørerne Dato:   28-11-2022 
 
Deltagere: Nanna Lei Kongsted-Blomgreen, Amanda K. Andersen, Cecilie Tzaros, Susanne 

Schmidt Hansen, Kirsten Grosen  
 
Afbud fra: Lene Bodilsen, Maria Lyhne Hansen, Ninna Rasmine Dalby, Sara Poulsen 
 
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  KPO oplyste, at hun havde modtaget afbud fra 3 udvalgs-

medlemmer grundet barns sygdom.  
 
Mødet startede med en velkomst til Cecilie, der er ny 
elevrepræsentant. Cecilie har en uddannelse som musical 
performer og har senest fungeret som sælger, inden hun 
påbegyndte sin uddannelse til frisør. Hun er ansat ved Park 
by Korsvik i Haderslev.   
 

   
 a. Udvalgets formand Formanden havde meldt afbud til mødet.  

 
 
 b. Udvalgets øvrige 

medlemmer 
Aktivitetsniveauet generelt i branchen har været højt de 
seneste par måneder. Salonerne oplever fortsat en del afbud, 
men de ledige tider besættes alligevel. Salonerne oplever, at 
salget af el-artikler er faldet. Det er dog ikke altid, at el-artikler 
er dyrere i salonen end på nettet. Omsætningen i branchen er 
generelt set på samme niveau som før corona, hvilket er 
positivt. En del frisører afventer og frygter, at der vil være en 
nedgang i efterspørgslen i branchen.  
Susanne oplyste, at der er et stigende antal assistenter, der 
søger et nyt arbejde.  
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 c. Elevrepræsentant Cecilie syntes, at der på sidste hovedforløb 2 havde været 
forholdsvis mange faglige videohenvisninger fra Dansk Frisør 
og Kosmetiker Forbunds hjemmeside. Det finder Cecilie 
problematisk, da hun ikke er medlem. Nanna mener, at elever 
der ikke er medlem, også kan få adgang til videohenvisning-
erne. Cecilie vil undersøge dette.  
Susanne spurgte, hvorfor Cecilie ikke ser de videoer, som de 
andre elever optager, når lærerne laver forskellige faglige 
demoer. Cecilie synes, at det er meget positivt, at eleverne 
får iPads, hvor der findes mange faglige demoer og andet 
fagligt undervisningsmateriale.  
 
Cecilie oplever, at der desværre er mange af de frisørelever, 
hun møder, som ikke kender deres rettigheder. De er ofte 
heller ikke medlem af en fagforening. Emnet blev drøftet.  
Susanne oplever, at der er elever, der ikke ønsker at enga-
gere sig i deres egne rettigheder og organisere sig i en 
fagforening.  
 
Cecilie nævnte, at mange elever ikke er gode til at spare op til 
den kommende studietur. KPO oplyste, at skolen tilbyder 
eleverne, at de fra hovedforløb 1, og frem til turen gennem-
føres, kan betale en rate til studieturen, og at teamet håber, 
at der således er flere elever, der får mulighed for at deltage i 
studieturen.  
 

 
 d. Skolens 

repræsentanter        
Der er p.t. 19 elever på hovedforløb 4. Derudover er der 15 
elever på Grundforløb 2. Ydermere er der 2 Grundforløb 1-
hold på henholdsvis 18 og 15 elever; heraf er 6 elever i gang 
med EUX-forløbet. Der er p.t. 9 skoleoplæringselever (SOP-
elever) på skolen. Antallet af SOP-elever varierer, da SOP-
eleverne deltager i ordinær undervisning på de respektive 
hovedforløb.  
 
KPO oplyste, at det har været nødvendigt at samlæse nogle 
hovedforløbshold, dog kun 1 time 2 dage om ugen, grundet få 
elever på de respektive hovedforløb. Få hovedforløbselever 
er desværre en generel udfordring for langt de fleste skoler, 
der udbyder frisøruddannelsen.  
 
Seneste svendeprøve blev afholdt den 14.-15. november 
2022, hvor 10 ud af 11 elever på holdet bestod. En enkelt 
elev dumpede i styling og skal til omprøve på en model i 
januar 2023 i Odense.  
Nanna fungerede som tilforordnet ved den seneste svende-
prøve. Hun oplevede holdet som et godt sammentømret hold 
med godt sammenhold og overskud.   
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Susanne oplyste, at det nu er muligt at indgå en elektronisk 
uddannelsesaftale. Det er p.t. et fåtal af mestrene, der har 
indgået en elektronisk uddannelsesaftale.  
 
KPO oplyste, at skolen skal i gang med at udvælge kvote-
elever til 2023, hvor skolen har fået tildelt 37 kvotepladser 
mod 29 pladser i 2022. Skolen oplever desværre, at det er 
forholdsvis svært at rekruttere kvoteelever. Skolen forsøger af 
mange forskellige ”kanaler” at informere om muligheden for at 
søge en kvoteplads.  
  

   
4. 
 
 
 
 
 
 

Mesterarrangement på 
HANSENBERG 
 
 

Frisørteamet har søgt og har af de faglige udvalg fået tildelt 
AUB-midler til 2 mesterarrangementer, et i efteråret 2022 og 
et i foråret 2023.  
 
Skolen har afholdt et mesterarrangement med Emilia van 
Hauen den 3. oktober 2022. Det primære formål med 
foredraget var at øge de uddannelsesansvarliges viden om 
ungdomskulturen, og om hvordan eventuelle misforståelser 
kan forebygges og i sidste ende mindske antallet af ophæ-
vede kontrakter.  
KPO fortalte, at det i første omgang var meget svært at få 
frisørmestre til at tilmelde sig arrangementet. Sidenhen har 
Susanne fået oplyst, at der samme aften havde været et par 
andre frisørfaglige mesterarrangementer i regionen.  
 
Næste arrangement afholdes på HANSENBERG den 6. 
februar 2023, hvor Dorte Holk vil fortælle om, hvordan hun 
motiverer, og hvordan hun planlægger faglig træning med 
hendes elever. Ligeledes vil Dorte fortælle om de økono-
miske kalkuler, hun benytter i sin salon.  
Amanda vil lave et oplæg om brugen af de sociale medier. 
Derudover er der en faglig demo af en klipning. KPO oplyste, 
at invitationen udsendes i starten af januar 2023.  
 

   
5.  Skills 2023 

 
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 i Skills-konkurrencen.  
 

   
6. Elevklub  

 
Elevklub på HANSENBERG udbydes første mandag i hver 
måned kl. 18-21 fra januar til maj og igen fra august til 
november. Der er opstart januar 2023 med ”frivillig elev-
deltagelse” med tilmelding og frivillige gæstelærere. Susanne 
er den ansvarlige frisørfaglærer, der koordinerer datoer og 
frivillige gæstelærere, mestre eller assistenter, der kommer 
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og laver demo i klip, langthårsfrisering eller andet for 
eleverne. Invitation til elevklub sendes snarest via e-Boks.  
 

   
7. 
 
 
 
 
 
 

Klar til DM 2023 
konkurrencefrisering 
 
 

Klar til DM 2023, træning i konkurrencefrisering bliver tilbudt 
eleverne 1 gang om måneden i marts, april, maj, juni, august, 
september og 3 gange i oktober, hvor konkurrencen afholdes. 
 
Tina udvikler og sender teaser/invitation ud til de nuværende 
elever. Opslaget sendes ud via de sociale medier. 
 

   
8. Eventuelt Møder i 2023: 

Mandag den 20. marts  
Mandag den 8. maj 
Mandag den 18. september 
Mandag den 27. november 
 

 


