
 

Referat for møde i det lokale uddannelsesudvalg for frisør 
 

Dato: 28. maj 2018 
 
Forplejning: 
Formiddagskaffe 
 

 Tid: kl. 9:00            Sted: Lok. 25.03 - Herning 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 
LUU:      
       
 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    
 Camilla Krogh CK Dofk           
 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk   X 
 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    
 Benny Enoksen Hansen EH Dofk    
       
Elevrepræsentant:      
 Johanne Krog Varde JV DFKF           
       
Lærerrepræsentant      
 Louise Lyngsø LLY Herningsholm        X  
Ledelsesrepræsentant      
 Maiken Dahl MKD Herningsholm X   
 Martin L. Holmgaard MLH Herningsholm         X 
Gæster:      
   Murielle De Smedt MDS Struer 

Statsgymnasium 
  X 

         
      

 
 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde 23. januar 2018  
a. Godkendelse af referat 

- Godkendt. 
b. Opfølgning på beslutninger 

- Næste møde afholdes i Struer kl. 9.00 d. 17. sep. 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 
- En formand og næstformand skal vælges. KT vælges som formand. 

JS spørges til næste møde om han vil være næstformand.  
b. Skolen   

- VTU (hvert 2. år) og ETU (hvert år). 2 virksomheder var i ”rød” 
kategori. Udfordringen var i sidste ende ”bare” et ønske om mere 
kommunikation. Ud over det ser det fint ud. Vi vil gerne være 
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bedre til at gøre det klarere for salonerne, hvad vi og eleverne 
laver her på skolen. Lærerne vil fremadrettet kontakte mestrene 
efter endt skoleforløb og give en kort evaluering og feedback på 
elevernes arbejde. 

- Feedback fra seneste svendeprøve: Rigtig flot arbejde. Eleverne 
har fokus på ergonomi. klipningerne haltede lidt. Mangler struktur 
og planlægning i klip. Et bedre samarbejde mellem skole og 
virksomhederne kan evt. forbedre dette. 

- Talentspor: op mod 25% i uddannelsen skal eleven op på et højere 
niveau. Vi har fået det godt op at køre. Det har ikke noget med 
Skills at gøre, det er mere salonpræget. Fremadrettet vil skolen 
”spotte” evt. elever på GF2. 

c. Elevrepræsentanten 
- JV og MKD vil kigge efter en overtager til pladsen som 

elevrepræsentant og Johanne vil gerne være med til at lære 
vedkommende op i løbet af de efterfølgende møder. 

- Vi vil gøre mere opmærksom på elevrepræsentantens rolle til de 
andre elever og hvad de kan bruge repræsentanten til. Evt. via 
Facebook og opslagstavle. 

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

- Disse midler er bundet op på at man letter overgangen fra 
grundforløb til hovedforløb og opsøgende arbejde ved salonerne. 
Søges ved staten via ansøgning. MKD skriver ansøgning og 
formanden skriver under. 1. juni får vi at vide, om vi har fået de 
midler, vi har søgt om. 

b. Rekruttering 
- ___________ 

4. Skolepraktiksituationen 
- Vi har 5 elever i SKP. Der iblandt 1 langtidssygemeldt og 1 er meget 

tæt på en aftale. Trepartsaftalen siger at SKP-eleverne maksimalt 
må være 3 uger ude i salon ad gangen og max. 2 gange 

5. LUP – Lokal undervisningsplan   
- Der arbejdes på højtryk med at få det gjort færdigt og gjort digitalt 

på OneNote. Det skal gøres mere brugbart for lærerne og et mere 
spiseligt værktøj. 

Næste møde: se under opfølgninger. 
6. Eventuel 

- MKD: vi søger en ny faglærer i afdelingen. Vi har 11 kvotepladser 
til næste GF2-hold. Medio juni får vi at vide, hvor mange 
kvotepladser, vi har til næste år.  

- Bennys kontaktoplysninger: tlf. 2835 2119/9752 5610 og mail: 
bennyenoksenhansen@hotmail.com 

- Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer 

 
 
 
 
 

 
 



 

 


