
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for frisør 
 

Dato: 10. oktober 2017 
Forplejning: Middag 
 
 

 Tid: kl. 18:30            Sted: Annekset 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 

LUU:      

 Doris Anette Vejgaard DV Dofk    

 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    

 Camilla Krogh CK Dofk        X    

 Kristian Laursen KL Dofk        x 

 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk         

 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    

 Ann Lauridsen AL DFKF    

Elevrepræsentant:      

 Johanne Krog Varde JV            

       

Lærer repræsentant      

 Ditte Vands DMV Herningsholm        X  

Ledelses repræsentant      

 Maiken Dahl MKD Herningsholm         X   

 Martin L. Holmgaard MLH Herningsholm           

Gæster:           x 

   Christian Donslund CD Struer 
statsgymnasium 

   

   Kirsten (oldermand Skjern)   Skjern frisørlaug     

      

 
 
 
 
 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Velkomst - Struer Statsgymnasium 

2. Referat fra seneste møde 9. maj 2017  

a. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger 

3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

Doris trækker sig som formand, derfor vil der ved næste møde 

være valg af ny formand, de resterende medlemmer genopstiller. 

Det har været svært at trække nye medlemmer til. Desuden er det 

et problem at der ikke holdes fast ved datoerne, der er dog 

forståelse for at man aflyser ved for få tilmeldte. 

Ansv.:Maiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der snakkes om, om det er en mulighed at holde møderne fx 

mandag formiddag. 

Der efterspørges mere synlighed i form af hvad møderne føre til, 

formanden fortæller at vi kan være med til at trække i nogle tråde, 

men at processerne kan være lange.  

Maiken Dahl fortæller at LUU fx godkender skolens LUP. Samt at 

man får et indblik i skolens arbejde, hvorfor man gør som man gør. 

 

b. Skolen   

Maiken fortæller i forbindelse med at et medlem efterspørger 

”skole hjem” samtaler, at der på 2 og 6 hovedforløb bliver holdt 

åbent hus for mestrene, man bliver inviteret via elevplan. 

I den forbindelse snakkes der om at brugen af elevplan ikke er så 

stor hos mestrene.  

Vi snakker om EUX, hvad fordele ved sammenkoblingen kunne 

være.  Christian (Struer) gør opmærksom på at man kan søge om 

at være med i en forsøgsordning. 

 

-Information om trepartsaftalen  

Virksomhederne kan forvente at blive kontaktet om hvorvidt man 

uddanner de elever som man bør i forhold til de fuldtidsansatte 

man har i salonen. Har man ikke de elever som trepartsaftalen 

ligger op til, vil salonen blive pålagt af betale 27.000 kr. pr. 

manglende årselev man ikke uddanner og op til 15.000 kr. i bonus 

hvis man uddanner flere. De som uddanner vil få 7,4 % mere i AUB 

refusion. 

 

-Udmelding af næste års kvote 

Vi har næste år en kvote på 21, når kvoten ikke er større er det 

svært at forsyne salonerne med de elever de efterspørger. Vi er på 

skolen rigtig glade for at mange saloner tegner kontrakter med 

mesterlæreelever. 

 

- Undervisning på GF 1 

Vi arbejder på GF1 og 2 at danne og klæde eleverne på til 

erhvervslivet. 

 

-Skole skills 

Foregår i Herning 18-19-20 januar, vi har 2 elever med som 

deltager i konkurrencerne. Det bliver et arrangement som bliver 

afholdt i messecentret, hvor også 8-10 klasserne er i fokus, på den 

måde at vi som erhvervsskole vil præge eleverne i erhvervsskole 

retningen. For at sælge vores uddannelse, flytter vi noget af 

 
 
 

 



 

skolens undervisning ud i messecentret, for at fange fremtidige 

elever.  

Maiken er med i en projekt som kaldes Rullende 

ungdomsuddannelser som skal klæde uu-vejledere og lærer i 

folkeskolen på i forhold til vores uddannelse, så de vil kunne 

informere eleverne. Vi holder på skolen også skoleskiils for 8-

klasserne, vi tog i september imod 1500 elever, dette er også et 

led i forsøget på at vende kurven. 

 

c. Elevrepræsentanten 

4. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler  

Lige som sidste år har skolen søgt om AUB midler, og har til 

formålet udviklet noget materiale at tage med rundt i salonerne. 

Det er blevet besluttet ikke at lave en netværksaften. Maiken 

spørger om det vil fungere bedst for mestrene om man bare 

dumper forbi eller at der laves en aftale, det vil fungere bedst at 

aftale tid. Et møde kunne der fx oplyses om talentspor, GF2, 

fortælle og oplyse mestrene hvilken betydning det i fremtiden vil 

få hvis vi ikke får uddannet nogle elever. Det er også en mulighed 

for at få en snak omkring den elev salonen i forvejen har, eller hvis 

skole eller mester har nogle bekymringer i forhold til eleven. 

b. Rekruttering 

5. Skolepraktiksituationen 

6. LUP – Lokal undervisningsplan   

Skolen arbejder fortsat på at få skrevet LUPen ind i OneNote, så det 

også bliver mere gennemskueligt for både elever og mestre. 

Der arbejdes på nogle synlige praktikmål både på skolen, men også 

mellem skoleopholdene. 

7. Mulige medlemmer til det kommende valg  

8. Næste møde: tirs.23. januar 2018 kl. 18.30  

                         tirs.22. maj 2018 kl. 18.30 

                         tirs.18. september 2018 kl. 18.30 

9. Eventuelt 
-Kontakt oplysninger på LUU medlemmer (mobil tlf.) 
Karen Magrethe 30298987 
Kristian Lauersen 97574556 
Jesper Brink 22537317 
Marianne Dalsgaard 51523705 
Johanne Krog 28263575 
Kirsten Oldermand Skjern 40204373 
 
 

 


