
 

Referat for møde i det lokale uddannelsesudvalg for frisør 
 

Dato: 17. september 2018 
 
Forplejning:Formiddagskaffe 
 

 Tid: kl. 9:00            Sted: Struer  
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 
LUU:      
       
 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    
 Camilla Krogh CK Dofk        x   
 Benny Enoksen Hansen BEH Dofk    
 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk        x 
 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    
       
Elevrepræsentant:      
 Johanne Krog Varde JV DFKF         x  
       
Lærer repræsentant      
   Herningsholm          
Ledelses repræsentant      
 Maiken Dahl MKD Herningsholm               X  
 Martin L. Holmgaard MLH Herningsholm                 
Gæster:      
            Lone E. Stilling LES Struer 

statsgymnasium 
   

         
      

 
 
Dagsordenspunkt: 
 
 
 

1. Referat fra seneste møde 28. maj 2018  
a. Godkendelse af referat 

Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger 

Ingen 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 
KT og MD deltog ved DFKF´s konference hvor der blandt andet var 
fokus på arbejdet i de lokal uddannelsesforbund 

b. Skolen   

Ansv.:Maiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Ansættelse af ny faglærer. Den 1/8-2018 startede Irene Ingerslev 
som faglærer og hun er allerede godt i gang med undervisning på 
både GF2 og hovedforløb.    
-Den ny evalueringsprocedure med at ringe til mestre eller 
elevansvarlige på salonen fungerer rigtig fint. Salonerne tager godt 
imod den feedback der kommer fra faglærerne.    
-Åben hus på H2 – H6  
Som en del at et øget samarbejde mellem skole og salonerne 
inviterer HHE til åbent hus. Det sker to gange i løbet af 
uddannelsen, første gang er altid i forbindelse med H2 hvor der er 
gennemgang og valg at de valgfrie specialefag. Samt på H6 hvor 
eleverne afvikler specialefaget Podie/avantgarde, eleverne har 
selvstændig arrangeret et stort show. I forbindelse med disse åben 
hus arrangementer er ønsker at komme i endnu tætter dialog med 
salonerne.      
-Udmelding af kvotepladser ´19 – Herningsholm har 30 
kvotepladser og Struer Statsgymnasium har fortsat 10 pladser som 
nyopstertet skole.  
- Erhvervsskolernes dag ved igen i år en stor succes. Herningsholm 
Erhvervsskole havde først i september besøg af 1500 8. kl. elever.  
  

c. Elevrepræsentanten 
-Intet 

3. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler  

-Workshop i Laugesens have med besøg af frisørmester Ib 
Hermansen indehaver af Hair design for you. Samt besøg af 
frisørelev Emma som er 3 årselev. De fortalte begge og hvilke 
forventninger der er til nye elever, samt hvordan en arbejdsdag er 
i en frisørsalon. Derudover byd dagen på samarbejdsøvelser og 
sidst men ikke mindst, arbejdede eleverne med kultur og normer i 
frisørbranchen.    
-Faglærer Anne kører ud i hele midt- og Vestjylland og opsøger 
frisørsaloner. Hun taler blandt andet med salonerne om, hvordan 
man kan starte en elev op.  

b. Rekruttering 
-Intet 

4. Skolepraktiksituationen 
-Status på SPK-elever er at der pt. er 2 elever i skolepraktik.   

5. LUP – Lokal undervisningsplan   
Det er aftalt at inden mødet d. 21 januar har alle medlemmer læst den 
lokale undervisningsplan. Eventuelle kommentar behandles til næste 
møde, og efterbehandles af afdelingen.  

 
 
 

 



 

- Findes ny på hjemmesiden.  
Link:https://www.herningsholm.dk/om-
herningsholm/kvalitet/erhvervsuddannelser/lokale-
undervisningsplaner/ 

6. Eventuel 
-Intet. 

7. Møder i 2019: 
- 21. januar kl. 9.00 Herningsholm Erhvervsskole 
- 27. maj kl. 9.00 på Struer Statsgymnasium  
- 16. september kl. 9.00 Herningsholm Erhvervsskole 
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