
 

 

 

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

den 14. november 2022 
 
 
Tilstede 

Ulla Lundsby  

Britt Juhl Jensen 

Dorthe Milland Blom  

Cille Emilie Tilman Nielsen 

Maiken Lund Bertelsen 

Kirsten Lauritsen 

Henriette Hansen (referent)  

 

Afbud 

Ilse Arndal Christiansen 

Mette Nybo 

Mejken Dupont  

 

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat  

2. Meddelelser fra udvalgets formand 

3.  Meddelelser fra udvalgets medlemmer 

4.  Meddelelser og orientering fra skolen 

5.     Antal elever i skoleoplæring 

6.  Møderække i 2023 

7.  Eventuelt 

 

Ad 1 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2  

Intet.  

 

Ad 3  

Dorthe og Karin talte om, at svendeprøven ikke var så godt beskrevet. Det gav spørgsmål ved 

eleverne. Samtidig var eleverne ikke gode til at læse opgaven igennem.  

 

Eleverne har en tendens til ikke at se tingene i et større perspektiv, hvilket også kunne ses på 

denne svendeprøve. Eleverne har ikke taget et fælles ansvar i forhold til lodtræknings-

modellerne, og at gennemgå dem sammen en aften. Ambitionsniveauet er generelt faldet 

blandt mange elever.  

 

Cille har hørt, at SOP eleverne bevidst laver dårlige ansøgninger. De vil ikke arbejde lørdag og 

giver udtryk for at de ikke vil arbejde i en salon efterfølgende. Samtidig har Moii haft besøg at 

SOP elever, som gjorde det klart, at de kun søgte fordi instruktøren sagde at de skulle. SDE er 



opmærksom på problemet, og arbejder på en fremtidig løsning, hvor der blandt andet kommer 

en ny struktur på VFU/VFO på GF1, GF2 og SOP. Vi har lige haft tvunget VFO på SOP, hvilket 

har givet lærepladser til nogle elever.  

 

Der er kommet en historie om, at man bliver dygtigere af at være i SOP, fordi man ikke skal fx 

gøre rent. Der er bedre tid til, at træne og øve. Den historie skal vi have lavet om på, så 

eleverne i stedet ser fordelene ved at være i en salon, hvor man har udlærte frisører at spejle 

sig i samtidig med, at man lærer flowet i en salon at kende.  

 

Arbejdstiderne for SOP blev vendt, men SDE er også begrænset af at der er en 

arbejdstidsaftale for underviserne.  

 

Mesteraftenen var en kæmpe succes og de deltagende mestre var glade for det. Det er en 

skam, at der ikke er stor opbakning fra mestrene, men det var en god begyndelse som vi kan 

bygge videre på. SDE arbejder på en opfølgning, da det giver en god relation mellem skole og 

mester.  

 

Det kunne være en god idé, at skolen sørger for et bedre introforløb til eleverne på HF, så 

eleverne bliver rystet sammen. Der er stor forskel på sammensætningen af klasserne, og hvor 

lang tid eleverne har været på SDE inden hovedforløbet, og derfor kommer det ikke altid 

naturligt i klasserne. 

 

Ad 4  

Skoleprøven bliver fjernet i næste bekendtgørelse (august 2023). Eleverne har været glade for 

skoleprøven, da den har givet dem en ro til den rigtige svendeprøve.  

 

SDE´s dygtige konkurrencehold for elever har vundet DM.  

 

 

Fremadrettet er der kun 1 optag på GF2 kosmetiker, og det vil være i januar måned. Der er for 

få kvotepladser til, at dele optaget i 2 optag som vi tidligere har gjort. Et lille optag på GF2, 

giver genlyd på hovedforløbet, hvor der er meget få hold. Derudover er uddannelsen inddelt i 

specialer, hvor der på det ene speciale nogle gange kun er 1 elev på holdet.  

 

Vi skal have beskrevet og revurderet vores GF1 inden næste opstart i august 2023. Det skal vi 

fordi vi har et kæmpe frafald. En gruppe udmeldte har valgt forkert/vejledt forkert fra start, en 

anden gruppe er ikke uddannelsesparate, men er erklæret parat fra folkeskolerne, den sidste 

gruppe synes GF1 retter sig for lidt mod uddannelserne. Den sidste grupper søger ind på GF2 

til januar 2023.  

 

SDE er ved at lave et nyt årshjul i forhold til skoleperioder. Til svendeprøven bad vi mestrene 

om, at tegne på en kalender hvornår de har mest travlt og mindst travlt. Tanken er at vi retter 

skoleperioderne til, så der kommer et bedre rul i skoleperioderne. Eleverne vil derfor komme 

på skole i både gode og dårlige perioder, men bedre fordelt for mestrene.  

 

Vi har fokus på, at uddannelsesaftalerne skal laves og registreres under GF2, også selv om de 

påbegyndes efter GF2. Dette for at leve op til måltallene i trepartsaftalen. Aftalerne skal helst 

være på 4 år.  

 



Ad 5 

Der er pt. 11 elever i SOP kosmetiker.   

Ved frisørerne er der pt. 36 tilmeldte elever, hvoraf vi afventer et par uddannelsesaftaler. 

Vi har en del lang- og deltidssygemeldte elever i SOP. Det begynder at være et stort problem, 

da vi føler det ”smitter” blandt de indmeldte. Vi forsøger med mulighedserklæringer og 

lægeerklæringer, men desværre er det intet problem for eleverne at skaffe dem for.  

 

 

Ad 6 

6. februar 2023 

8. maj 2023 

14. august 2023 

20. november 2023 

 

Ad 7 

SDE undersøger med fagligt udvalg, om der mangler repræsentanter fra DFKF.  

 

 


