
 
 
 

 
DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG for  

FRISØRUDDANNELSEN 
RYBNERS 

 
TIL STEDE: LENETTE BØDKER PETERSEN, EMMA STEENSBECK, CHARLOTTE HOLTEN 

PEDERSEN, METTE LOFT LØNBORG SVENSTRUP 
 
REFERENT:  CHARLOTTE HOLTEN PEDERSEN 
 
UDEBLEVET:  JESPER EUGINIO PENÂ, DITTE MARIE BRANDSTRUP KISCHEL     
 
EMNE:    REFERAT FRA LUU MØDET D. 9. JANUAR 2023 KL. 08.00 TIL 09.30 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Referatet fra sidst er godkendt.  

 

2. konstituering af LUU  

Det Lokale Uddannelsesudvalg på Rybners: 

 Repræsentant fra A-siden; Jesper Euginio Penâ  

 Repræsentant fra A-siden Lenette Bødker Petersen  

 Repræsentant fra B-siden; Ditte Marie Brandstrup Kischel 

 Elevrepræsentant; Emma Steensbeck  

 Medarbejderrepræsentant; Charlotte Holten Peersen  

 Afdelingsleder; Mette Loft Lønborg Svenstrup  
 
Lenette blev valgt til formand i LUU. 
 
Vi drøftede sammensætningen af det lokale uddannelsesudvalg på Rybners herunder, 
at det er svært at rekruttere medlemmer fra B-siden. Lenette påpegede, at det dels 
skyldes, at en del frisørassistenter ikke er organiseret i DFKF.  
Mette tager kontakt til det Fællesfaglige Udvalg ift. repræsentanter til LUU på 
Rybners.   
 
3. Nyt fra elevrepræsentanten 
Emma har modtaget nogle henvendelser vedr. nedslidt inventar i skolens 
frisørsaloner. Ligeledes rettes en forespørgsel på nye/egnede øvelseshoveder. Mette 
orienter om, at der er søgt om udskiftning af nogle betjenings- og klippestole.   
Skolen er opmærksom på, at vi trænger til at få tilført nye øvelseshoveder. Pt. er der 
indkøbt et mindre parti øvelseshoveder til langthårsfrisering.  
 

 
4. Nyt fra LUU repræsentanterne 
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Lenette mener, at det til tider kan være problematisk, når modeller skal betale for de 
ydelser, de får lavet på skolen. Hun mener, at det vil være en fordel, at oplyse om 
betingelserne og omstændighederne ved at være model forud for en behandling i 
skolens frisørafdeling – Der kom forslag til, at dette kommunikeres ud via Facebook, 
ligesom modeller evt. rekrutteres via denne kanal.  
Endvidere kom forslag til ’branding af elevernes arbejde’, mhp. tiltrække flere 
modeller. Her kom forslag til Instagram samt visitkort.      

 
Mette tager kontakt til marketing for en løsning på området – Mette/skolen skal være 
administrator på Facebook.        

 
5. Nyt fra skolen 

 
a) Velkommen til Mette L.L. Svenstrup som pr. d. 1/1 2023 er tiltrådt stillingen som 

afdelingsleder på frisøruddannelsen. Parallelt med de ledelsesmæssige opgaver vil 
Mette også fremadrettet varetage undervisning på hhv. grund- og hovedforløb  

 
Dorthe Ravn er ansat som ny lærer på frisøruddannelsen – Dorthe skal primært 
varetage undervisningen på grundforløbet.  
 

b) Rybners afholdte svendeprøve d. 14. og 15. november 2022. Desværre dumpede 
to elever i opgave 2, maskulin herreklipning inkl. skæg eller barbering. Eleverne 
vil blive indkaldt til en omprøve i disciplinen.   

I foråret 2023 har Rybners 4 elever, der skal til svendeprøve. De kommende 
’svendeprøveelever’ har et stort ønske om, at svendeprøven afholdes på Rybners 
både ift. rammerne og logistikken omkring modeller. Vi har derfor undersøgt 
muligheden for at svendeprøven kan afholdes på Rybners, men tilbagemeldingen 
fra Frisørfagets Fællesudvalg er, at der skal være mellem 5-7 elever, før 
svendeprøven kan gennemføres på de enkelte skoler. Derfor skal vores elever til 
svendeprøve på Hansenberg d. 24 og 25 april.                                          

Lenette sørger for gaven til den elev, der har opnået det højeste gennemsnit i de 
uddannelsesspecifikke fag.  

 

6. Nyt fra fagligt udvalg  

Intet nyt.  

 
7. Eventuelt 

 
Lenette stiller spørgsmål til det informationsbrev, som eleverne skal modtage 
forud for en skoleperiode, herunder informationer vedr. modeller – Denne er 
kommet meget sent denne gang – Dette skyldes udfordringer i 
skemaplanlægningen.  

 
Næste LUU-møde afholdes mandag d. 7 august 2023 kl. 8.30 – 10.00  

 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Holten Pedersen 
Teamkoordinator Frisør 
chp@rybners.dk 
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