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Referat LUU 17.11.22 frisør og kosmetiker 
 
Mødetidspunkt:  torsdag d. 17. november 2022 kl.18.30.  

Mødested: Rørdalsvej - Pitten 

Mødeleder: Pia Susanne Jørgensen  

Mødereferent: Pia Susanne Jørgensen  

Mødedeltagere:  
Frisør: Hanne Danielsen, Heidi Højer, Anne-Mette Mortensen 
Kosmetiker: Marianne W. Krogshave, Linette Damsgaard Jensen 
Skole: Claus Heikel, Mille T. Sloth, Dorthe Haaning, Tina Hillgren og Pia Susanne Jørgensen  
Afbud: Vibeke Carøe , Josefia Carøe Nielsen 

Punkt  

1. Velkomst af ledelse på SWD 
Tillykke til Hanne med jubilæum og rund fødselsdag 

2. Meddelelser fra formandskabet 
Ingen punkter 

3. Opfølgning fra sidste referat 
Lokal undervisningsplan: Der besluttes at sende ud inden næste møde og kommenterer på 
mødet. Lærerne fra GF2 inviteres til mødet og vi deler i de to uddannelser 

- Skolen har valgt at udskyde punktet til næste møde 

4. Nyt fra Centerrådet 
- Sidste møde handlede om skolens manglende økonomi  
- Marianne spørger om vi deltager i uddannelsesmesser og om vi ikke kunne overveje at 

mestrene kunne deltage i sådanne messer 

5. Indkommende punkter fra LUU medlemmer 
- Ingen indkomne punkter pr. 9.11.22 
- Feedback til skolen fra medlemmerne:  

o Kom først i gang med ekstension 9.30 
o Farvede hår på hinanden: Claus fortæller at der i projektet er mulighed for at have 

model med, hvis mester ikke synes de skal være model for hinanden 
o Manglende motivation fra eleverne og flere har ikke modeller  
o Skolen skal være hurtigere til at tage fat i mestrene ift. de elever der mangler modeller. 

Karaktererne vil også afspejle elevernes niveau 
o Lærerne er ikke til stede i undervisning og det er generelt  

6. Meddelelser fra virksomhedskonsulenterne v. Dorthe Haaning og Tina Hillgren 
Antal uddannelsesaftaler 

- Frisør år til dato 
o 2021:  53 aftaler  
o 2022:  53 aftaler + 3 som ikke er færdigregistreret  
o Der er 23 elever på GF2 (der er stoppet 2 elever siden opstart) 

- 5 elever har uddannelsesaftale 
o Skoleoplæringen (SKO):  

- 11 elever  
- Kosmetiker år til dato 
o 2021: 30  
o 2022: 22 
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o Der er pt. 15 elever på GF2 (der er stoppet 2 elever siden opstart) 
- 2 elever har uddannelsesaftale: 

o Skoleoplæringen (SKO) 
- 6 elever i herud af har 2 været til svendeprøve 

 
Tina og Dorthe informerer om fulde aftaler og hvordan mestrene skal bruge deres prøvetid 
mere optimalt. Det har store økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke får flere fulde aftaler.  
 
Nyt fra centret herunder AUB projekter  

- Flere frisører i fremtiden i Nordjylland: 333.125 kr.  
- Udbredelse af kosmetikere i hele Jylland: 263.125 kr.  

 

7. Meddelelser fra skolen 
Generel info fra skolen 

- Store udfordringer præger fortsat økonomien i verdenen og således også på TECHCOLLEGE.  
De seneste måneder har faldende elevtal og stigende råvarepriser udfordret vores 
økonomi. Et mindre august-optag af elever samt færre elever i skoleoplæring kombineret 
med energiprisernes himmelflugt fortsætter med at presse økonomien på TECHCOLLEGE. Vi 
havde håbet, at de initiativer og afskedigelser vi allerede har gennemført ville være 
tilstrækkelige. Det var det desværre ikke, derfor har skolen d. 31.10 været nødt til at varsle 
til afsked i vores medarbejderstab. Reduktionerne rammer bredt i organisationen på tværs 
af afdelinger, funktioner og niveauer. 
Der er b.la. kommet ny chef for eud (Hanne Lendal)  
I afdelingen er der varslet 1 medarbejder til afskedigelse og det påtænkes, at vi skal 
overtage skoleoplæringen på frisør området.  
 

Status på svendeprøverne 
- Frisør: 1 dumpede – 1 sølv, 5 bronze, 5 ros og resten bestod 
- Kos: 2 sølv, 1 bronze, 2 ros og resten bestod 

Dejligt med god opbakning fra mestrene på begge uddannelser. Vi fik dog et par 
henvendelser omkring mindre børn i huset i løbet af frisør svendeprøven. Det gav støj og 
unødig uro for nogle af eleverne. 
 
På frisør ønskes en dimission med spisning for eleverne. Skolen undersøge muligheden, 200 
kr. pr. pers (egen betaling) og det skal være frivilligt.   

 
Kvoten 2023 

- Frisør (39 kvoter for hele året) 
- Der er pr. dags dato 82 ansøgere (inkl. 46 GF1/EUX) til januar optaget 

- Kosmetiker (36 kvoter for hele året) 
- Der er pr. dags dato 34 ansøgere på kos (inkl.6 GF1/ EUX) til januar optaget 

 
Info fra skolemøde med fagligt udvalg herunder ændring i kommende bekendtgørelser 

- Barrierer for indgåelse af lærepladser i frisør- og kosmetikeruddannelserne 
Virksomhedernes-holdning-til-rekruttering-af-frisoerelever.pdf (sus-udd.dk)  
Virksomhedernes-holdning-til-rekruttering-af-kosmetikerelever.pdf (sus-udd.dk) 

- Informationsfilm/ undervisningsfilm til elever  
Frisør: https://www.youtube.com/watch?v=VHe6vqJ1DRI  
Kosmetiker: https://www.youtube.com/watch?v=9sP1Hh5V2GU  

- Hvad kan jeg blive? 

https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/09/Virksomhedernes-holdning-til-rekruttering-af-frisoerelever.pdf
https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/09/Virksomhedernes-holdning-til-rekruttering-af-kosmetikerelever.pdf
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Frisør (91.240 visninger) https://www.youtube.com/watch?v=E9W1rEX3N8A&t=74s  
Kosmetiker (75.284 visninger) https://www.youtube.com/watch?v=fzh0NxmPR5M&t=99s  

- Rekruttering af elever til frisør og kosmetikerbranchen 
Frisør – flyer https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/05/2022-Flyer_Frisoeruddannelsen.pdf  
kosmetiker-flyer https://sus-udd.dk/wp-content/uploads/2022/05/2022-

Flyer_Kosmetikeruddannelsen.pdf  
- Årlig (2021-2024) workshop for uddannelsernes lærepladsopsøgende medarbejdere  
- Dialogmøder i Laugene  
- Udvalget har valgt nedenstående temaer for LUT 2023 

1. Rekruttering af elever herunder fx nedsættelse af et elevråd/Advisory Board af elever  
2. Analyse om EUX  
3. Tale faget op  
4. Anbefalinger fra ”Barrierer for indgåelse af lærepladser”. Aktiviteterne skal initieres 

af skolerne.  
5. SoMe eller andre aktiviteter til mestrene  
6. Frafald 
7. Faglærerkursus – kemisk arbejdsmiljø for frisører  

- Information om analyse af evt. herreuddannelse  
- Der bliver spurgt ind til Curly Girl?  

- Bekendtgørelsesændringer pr. 1.08.23:  
- Frisør 

Skoleprøven ønskes slettes.  
Nye målpinde tilføjes i uddannelsesordningen i de fag, hvor der arbejdes med 
kunder, tilføjes en målpind omhandlende, at elever skal opnå erfaring i grøn 
omstilling og bæredygtighed (mindre vand- og produktforbrug, mindre 
strømforbrug, affaldshåndtering, optimering af butikken ol.). 

- Kosmetiker 
Udvalget har valgt at ændre beskrivelsen i bekendtgørelsen –for at tilgodese en 
skoles ønske om at de selv kan vælge skoleperiodernes varighed. Dog max. 10 uger 
pr. skoleforløb. 

- Ny godkendelsesprocedure på kosmetiker:  
- For at højne kvaliteten i branchen, gives der ikke godkendelse til e-learningskurser. 

Virksomheder, hvor mestre eller ansatte har Cidesco og Nordsjællands 
kosmetologskole kan godkendes med det samme. Virksomheder, der tidligere har 
fået godkendelse, fastholdes og de skal ikke ansøge på ny ved ansættelse af en ny 
elev 

- Skuemester kursus afholdes i april 2023, skolen deltager med min. 1 faglærer. Inden kigger 
skolerne på bedømmelsesplanen for svendeprøven. 

- Udvalget vil uarbejde en analyse på kosmetikeruddannelsen  
- Analyse vil sætte fokus på, om branchen har behov for en forlængelse af 

oplæringstiden, så det som branchen forlanger af elever, passer sammen den 
teknologiske udvikling, der er i branchen. 

Opfølgning på skolens trepartsindsatser 
- Status på antal indgåede aftaler på GF2 og giver eks. på konsekvens af manglende 

målopfyldelse 

https://www.youtube.com/watch?v=fzh0NxmPR5M&t=99s
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- Opfølgning på mesterarrangement og input til en praksisrettet håndbog til mestre om ”den 

gode opstart” (*se nederst på siden) 
-  Se vedhæftede power point 

8. Mødedatoer 2022:  
- Torsdag d. 16. marts 2023 
- Torsdag d. 8. juni 2023 
- Torsdag d. 16. november 2023 

9. Eventuelt 
- Sygdom på skoleophold. 

- Skolen strammer op på elevernes fravær gennem fx information om konsekvenser 
ved fravær og opfølgende samtaler med mestrene. 

- Tina vil gerne høre om de skal ringe inden besøg 
- Svar: ja tak, hvis I gerne vil snakke med os 

 
 
 
 


