
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for frisør 
 

Dato: 6. februar 2017 
Forplejning: Middag 
 

Tid: kl. 18.30 Sted: Annekset 
 

Mødedeltagere: Int:  Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 

LUU:       

 Doris Anette Vejgaard DV  Dofk    

 Karen Margrethe Thomsen KT  DFKF    

 Camilla Krogh CK  Dofk    

 Kristian Laursen KL  % Dofk    

 Jesper Brink Steffensen JS  Dofk    

 Marianne Dalsgaard MD  DFKF    

 Ann Lauridsen AL  % DFKF    

        

Elevrepræsentant:       

 Johanne Krog Varde JV      

        

Lærer repræsentant       

 Lise Mols Madsen LMM  Herningsholm  X  

       

Ledelses repræsentant       

 Maiken Dahl MKD  Herningsholm    

 Martin L. Holmgaard MLH  Herningsholm X   

        

Gæster:       

       

 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde d. 6 september.   

Martin laver en præsentation af den konstellation frisørafdelingen kører med nu. 

Martin vil deltage en gang i mellem og Maiken vil sammen med en faglærer deltage hver gang. 

 Udvalget plejer at holde 3 møder årligt. 

 Der bliver talt om rkv (real kompetence vurdering)  – hvad er reglerne og hvad tænker vi 

om det. 

 Efteruddannelse: Det var nogle gode kurser tidligere, men det er kompliceret at tilmelde 

sig. Det er noget vi synes kunne være spændende at få op at køre igen. 

 JS stiller spørgsmål til om efteruddannelse reelt er noget salonerne efterspørger.  

MLH taler om at vi måske kunne få godkendelsen til AMU. JS mangler et sted hvor der er en 

fælles udmelding og samlingssted. Vi sætter det på som punkt til næste møde MLH. 

  

a. Godkendelse af referat 

 Det har været kringlet at finde referat, så vi sender et link til næste. 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 



 

DV siger velkommen til Maiken og Martin. Dorit deltager sidste gang til mødet i september, så 

der skal vælges en ny formand. 

Dorit taler om et møde i Odense, som kun er for mestre – måske er det LLU Kongres. Der er 40-

60 deltagere. Hvem skal deltage fremover? Vi vender det til næste møde. 

Næste møde er i Maj.  

b. Skolen 

a. DM i Skills 

Vi har haft to piger med til Skills, det var en succes for pigerne. Vi er blevet klogere 

efter oplevelsen. Maiken fortælle om forløbet og reglerne. Vi vil gerne have et hold af 

elever på skolen, så eleverne har nogen at træne med. Maiken har åbnet op for dialog 

for at vidensdele med de andre skoler. Det kan være svært at kende vilkårene hvis man 

ikke har været med før. 

b. Samarbejde mellem DFKF og Dofk om besøg på H1 og H8 

Vi vil gerne samarbejdet mellem de to foreninger og deres fælles tilgang til at 

informere eleverne til hvordan det bliver efter elevtiden. LUU bakker op om ideen.  

c. Udmøntning af udbudsrunden 2016 (herunder tildeling af kvotepladser og 

samarbejdsaftaler) 

Struer Statsgymnasium har fået lov at have GF2. Vi har fået et samarbejde med Struer, 

så vi får forhåbentlig får nogle større hovedforløb.  

d. Nyhedsbreve 

Der er lige udsendt nyhedsbrev fra afdelingen. Vi vil gerne informere ca. hver 3. mdr. 

e. GF2 eleverne tilbydes ofte arbejde ved modeshow mm. 

Vi bliver nogen gange kontakte af forskellige firmaer og institutioner om opgaver ude af 

huset, men vi sortere i om vi synes det er konkurrenceforvridende eller ej. Vi har sagt ja 

tak til at deltage i et event på Herning Bibliotek, hvor GF2 skal flette pigehår i 

forbindelse med MGP. LUU synes at det er rigtig spændene at vi deltager og vi har fuld 

opbakning fra udvalget, til at deltage i lignende arrangementer. 

f. Indkaldelsesbrev 

Kundeservice har lavet en opdatering på indkaldelsesbrevene. 

g. Digitalisering i undervisningen på GF2 

Fremfor at elvene laver en port folie, laver eleverne nu en blog hver især. 

h. Afvikling af den nye grundforløbsprøve 

En god oplevelse med den nye form på grundforløbsprøven 

i. Åbent hus sidste for mestrer på H2 + H7    

Vi invitere mestrene ind på de to forløb for at styrke kontakten og samarbejdet med 

salonerne. 

c. Elevrepræsentanten 

JV har ikke nyt at tilføje 

MLH informere om at vi får en ny direktør Allan Andresen Kortnum, han er 41år og kommer fra 

Viborg. 

 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler - Netværksaften.  



 

Netværksaftenen aflyste vi, pga. få tilmeldte. 

Vi har haft en konsulent på Grundforløbet som lavede et oplæg om hvordan elevernes verden 

bliver i salonen. Hvad er mesters forventning til elevers deltagelse i salonen. 

b. Rekruttering 

4. Skolepraktiksituationen 

Vi har 1 på barsel. 3 der er i gang og 4 der snart kommer ind. De er ude i forløb af 14 dage i VFU – 

virksomheds forlagt undervisning. JS snakker om at det er svært at finde den rigtige elev og stiller 

spørgsmål til om hvor meget vi må udtale os i forhold til den enkelte elev. Vi finder ud af at lave et 

mats mellem elev og mester. 

5. Efteruddannelse 

Se ovenstående. 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

Vi arbejder på en ny og mere tilgængelig og dynamisk model som I bliver præsenteret for.  

7. Næste møde: 

Tirsdag d. 9. maj 18.30 

Tirsdag d. 12. sep. 18.30 – alle er på valg. Oldermand skal inviteres 

Oldermand: Connie Mikkelsen har en liste over hvem der er oldermænd i de forskellige laug. 

8. Eventuelt 

MD: synes det er fint vi ligger ting ud på Facebook så alle kan følge med. Hun synes det er rart at se 

afdelingen vokse. Dejligt at der er en lærer repræsenteret. 

JS: Synes der bliver brugt energi på det rigtige. 

KT: Synes det godt det er et nyt team med nye tiltag. 

 

 

 

 

 

 

    

MLH d. 2017.01.24 


