
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for frisør 
 

Dato: 20. maj 2019 
 
Forplejning: 
Formiddagskaffe 
 

 Tid: kl. 9:00            Sted: Herningsholm - 25.03  
 

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    
 Lone E. Stilling LES Struer 

statsgymnasium 
   

Elevrepræsentant:      
 Annika Hansen  DFKF           
       
Lærer repræsentant      
 Anne Lund Nyborg ANA Herningsholm        x  
Ledelses repræsentant      
 Maiken Dahl MKD Herningsholm         x         
                    
Gæster:      
   Elna Marie Vejgaard          DFKF            
   Louise Kobberholm Kristensen   Dofk    
   Kristian Mørch Bertelsen  Dofk          x 

 
 
 
 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde 21. januar 2019  
a. Godkendelse af referat: Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger: H1 besøg af DOFK og DFKF- begge 

parter skal inviteres. Men kun DFKF er interesseret. 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden: 
b. Ingen kommentar 
c. Skolen   
d. Svendeprøven: Gik rigtig godt. Det gode samarbejde med mestre 

gør en forskel. Feedback fra Censor som vi tager til os.  
-Skills i Næstved.: Herningsholm afholdte mentaltræning, hvilket 
gjorde en kæmpe forskel og gav gode ”redskaber”.  

Ansv.:Maiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vi holder Talent Camp i uge 27, hvor de fortsætter det gode 
arbejde. Vi er klar til næste år, hvor Skills foregår i Kbh. 
-Social Club/ Åben værksted: Nyt tiltag hvor vi gerne vil, at der er 
gang i lokalerne efter ”lukketid”. Det foregår hver den 1. torsdag i 
måneden. 
-Den gode Herningsholm Elev: Det er ikke nødvendigvis faglige 
kompetencer – men at man kommer med et åbent sind, lyttende 
og respektere hinanden. Vi vil klare gøre og udvikle eleverne til 
salonerne.  
-Afsluttende skoleprøve – Hvordan gik det? Første gang det blev 
afholdt. Vi var spændte. Mange ”test” på 8.hf pga. teoretisk 
svendeprøve og skoleprøve. Eleverne var positive over hvordan 
det gik. 
-Faglærer på Diplom uddannelse: Alle mand er i gang. Lise 
afsluttede hendes uddannelse meget flot, og blev indstillet til en 
pris ved ministeriet. Louise er ved at afslutte hendes. Ditte, Irene 
og Anne skal afsted til efteråret. Spænende med de pædagogiske 
drøftelser som udspringer herfra på lærerværelset. 
-Elevoptaget på GF1: Frisør og Tand har en indgang sammen til 
august, hvor der er 25 elever der starter op. – GF2: starter til 
august hvor vi har 18 ansøger nu. Vi ønsker meget større antal 
ansøgere. Vi har flere kvotepladser end tidligere. 

e. Elevrepræsentanten: GF2 vil gerne med til Social club 
3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler: Der er sendt en 
ansøgning afsted på 95.000kr, som vi venter svar på 1. Juni. 

b. Rekruttering: Ingen kommentar 
4. Skolepraktiksituationen 

-Status på elever – pt. En der er sygemeldt, og to i skolepraktik. 
5. LUP – Lokal undervisningsplan: Ingen kommentar. 
6. Næste møde: 17. september kl. 9.00 – næste gang bliver i Struer. 
7. Eventuel 

 
 
 
 

 
 

 


