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Juridisk bistand

• Elevforhold
• Sygdom og barsel
• Opsigelse
• Samarbejdsproblemer
• Chikane
• Arbejdsskader
• Manglende løn, feriepenge, sundhedsordning, pension
• Ansættelsesspørgsmål inden- og udenfor OK
Råd og vejledning om

• Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Kontingent bliver brugt til

• Heltidsulykkesforsikring
• Overenskomster, der sikrer ordnede forhold
• Udvikling af grunduddannelserne
• Videncenter for Frisører & Kosmetikere
• Spejlet (magasin)
• Fordelagtige forsikringer (ALKA)
• Billig indkøbsordning - LOPlus
Arbejder du under overenskomst

Skal mester indbetale 12,04% til arbejdsmarkedspension,
sundhedsordning og et særligt pensionsbidrag til barslende.
Et medlemskab giver dig adgang til ovenstående, du kan læse meget mere på www.dfkf.dk
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Leder

Tænker du på din løn?
—

LEDER AF LONE FROST

Kære kolleger
I september holdt vi delegeretmøde på Comwell
Kellers Park ved Vejle, og selv om krisen kradser
i forbundet, så var det dejligt at møde så mange
engagerede medlemmer - og ikke mindst mærke
entusiasmen fra både de garvede, ældre delegerede og de unge og nysgerrige. Det giver bestemt
grund til optimisme.
På delegeretmødet fik vi valgt en ny hovedbestyrelse,
og jeg er meget glad for, at vi nu kan byde velkommen til en kosmetiker i bestyrelsen. Det vil give os
alle en større viden og i højere grad sætte fokus
på kosmetikernes situation.
Vi fik også diskuteret ny løn, for det nuværende
lønsystem er forældet og skal ændres ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Vi har nedsat et
lønudvalg, men vi vil også meget gerne høre din
mening. Hvad fungerer og hvad skal ændres?
Derfor har vi planlagt en række café-møder rundt
omkring i landet. Der vil du både kunne fortælle os
om dine ideer og tanker for fremtiden og få råd og
vejledning om de lønsedler og den løn, du får nu.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til møderne, så
vi bliver endnu bedre rustede til at forhandle med
mesterforeningen på jeres vegne.

Vi arbejder på mange fronter for at sikre dig i dit
arbejdsliv, men gør vi det godt nok? Det vil vi
gerne vide, og du har nok allerede modtaget en
mail eller sms fra os, hvor du bliver bedt om at
fortælle, hvad du synes om os som fagforbund.
Jeg håber, at du vil tage dig tid til at svare, for
det er vigtigt for os at vide, hvad det er, I gerne
vil have fra os. Svarene vil være med til at sætte
kursen for den service, vi fremover skal yde til jer
medlemmer.
Og så vil jeg vil slutte med at sige tillykke. Både til
de dygtige frisører, der blev belønnet med en masse
medaljer ved EM i Paris, men også til Lizette Risgaard, som er blevet valgt som ny formand for LO.
Vores dygtige konkurrencefrisører beviste, at vi i
Danmark har et højt fagligt niveau og er blandt de
bedste i Europa. Godt gået af sådan et lille land.
Og godt gået af Lizette Risgaard, der var den kandidat, vi støttede lige fra begyndelsen. Hun er en
kvinde, der kommer til at modernisere LO, og jeg
ser frem til den åbenhed, hun er garant for.
Lone Frost
Forbundsformand
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DELEGERETMØDE
2015

I slutningen af september mødtes 35 medlemmer med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds
ledelse på Comwell Kellers Park ved Vejle
for at høre formandens beretning og ikke
mindst diskutere, hvordan medlemskrisen og
truslerne mod faget i form af blandt andet
farlig kemi og uorganiserede frisører uden
uddannelse skal bekæmpes.

Det er ingen hemmelighed, at en stor del af
delegeretmødet stod i krisens tegn. Og formand Lone Frost lagde i sin tale op til, at det
er nu, at kampen for forbundet og fagets
overlevelse står.

Tekst & foto: Jette Damgaard
—

Delegeretmøde 2015

Formandens beretning: Kemi, Krifa og
cowboyfrisører
Forbundsformand Lone Frosts beretning satte fokus på de udfordringer, som faget og ikke mindst
forbundet står over for. Kort fortalt handler det om
Kemi, Krifa og cowboyfrisører.
De tre enheder er dødsensfarlige for os, lød det fra
Lone Frost: “Krifa har taget medlemshvervning til
et nyt lavt niveau, når de står foran erhvervsskolerne og vifter med tohundredekronesedler og lokker
med gratis medlemskab. Det er svært at konkurrere med,” lød det fra formandsstolen som en af
forklaringerne på tilbagegangen i medlemstallet.
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Det blev vedtaget
—
Fremover vil der være en
karensperiode på tre måneder,
før man som nyt medlem kan få
hjælp i forbundet. Det skal sikre
mod svingdørsmedlemmer,
der først melder sig ind,
når de får problemer.

Men også kemien kræver sine ofre, for når en
frisør kun holder i gennemsnit otte år i faget, så
siger det sig selv, at der bliver færre medlemmer.
Heldigvis bliver der nu taget fat på det store problem meget tidligt. Alle elever skal nu bestå prøver
i kemisk arbejdsmiljø for at blive frisør.
Den sidste store udfordring er den type frisører,
som Lone Frost kalder cowboyfrisører.
“Bevæbnet med elektriske hårklippere dumper
de priserne og underminerer faget. De kan for
eksempel ikke selv tage lærlinge, for de er ikke
selv uddannet,” sagde formanden og forklarede,
at kommunerne er med til at fremme den slags
saloner og lige nu faktisk skaber genveje, der skal
gøre det let for arbejdsløse at blive frisører.
“Man tilbyder arbejdsløse, der skal inkluderes på
arbejdsmarkedet, et klippekursus.
Politikerne mener, at det er en hurtig genvej til succesfuldt iværksætteri. Jeg mener, at man underminerer vores uddannelse og den overenskomst,
vi har lavet. Jeg mener, at det er ren kosmetik, der
handler om at flytte et menneske fra én statistik til
en anden. Fra arbejdsløs til iværksætter. Jeg mener, at vi skal give vores frisører en rigtig uddannelse,” fastslog Lone Frost både fra talerstolen og i
en kongresudtalelse.

både frisør- og kosmetikeruddannelsen.
Længden af uddannelserne er blevet justeret, og
både grund- og hovedforløb er blevet skrevet om
og gennemarbejdet.
Den største sejr for DFKF er, at eleverne nu skal
have større fokus på kemi, og at alle skal bestå
prøven i det kemiske arbejdsmiljø på grundforløbet, før de kan komme på hovedforløbet. I det hele
taget skal viden om det kemiske arbejdsmiljø løbe
som en rød tråd gennem hele uddannelsen.
En anden vigtig forbedring af uddannelserne er, at
der er kommet en ny interaktiv lærebog og en ny
hjemmeside.

Verdens bedste uddannelse er
blevet bedre
Næstformand Dorte Haack har sammen med
Camilla Wahl Bach fra hovedbestyrelsen samarbejdet med mestersiden for at få justeret og revideret

Desuden er det nu blevet skrevet ind, hvad eleverne
skal lære ude hos mestrene, så ingen kan komme
og sige: “Det er der ingen, der har sagt noget om,
og jeg står bare helt for mig selv”. Nu ved alle både mestre og elever - hvad der forventes af dem.

Delegeretmøde 2015

8

FRISØR

Forbundets økonomi er udfordret

Hvordan skal vi redde forbundet?

Når medlemmerne falder fra, forsvinder pengene
også. Siden Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
blev medlem af Serviceforbundet i 2012, er der
forsvundet cirka 1.000 medlemmer. Et dramatisk fald på 22 procent, og det betyder, at der er
markant færre penge i kassen nu end for blot tre
år siden.

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds øverste
ledelse består nu af håndværkere, der selv har
faget under neglene. De er selv vant til at stå i
salonerne, på skolerne og bag scenen. De kender
de daglige udfordringer og problemerne med at få
hverdagen til at hænge sammen - og samtidig er
de meget bevidste om at lytte til medlemmerne og
få deres bud på, hvordan man får et forbund, der
er for alle.

Derfor var det selve forbundets eksistens, der skulle diskuteres, forklarede Rasmus Østrup Møller,
administrationschef i Serviceforbundet. Han roste
DFKFs ledelse for at have skåret ind til benet og
ned på udgifterne, men kom samtidig med en
opfordring til, hvordan man skulle prioritere, når
fremtidens drift skulle diskuteres:
“Økonomi går ikke ud på at spare penge, men på at
bruge dem klogt. Det skal være jeres mantra. I skal
ikke holde op med at investere i jeres medlemmer
- tværtimod,” sagde Rasmus Østrup Møller.

Der er også mange lyspunkter …
Selv om økonomien halter, og faget bliver presset
fra alle sider, er der også grund til at kippe med
flaget. Danmark har nemlig nogle af verdens
bedste frisører - og det blev igen i år bevist ved
verdensmesterskaberne, hvor de danske frisører
kom hjem fra Paris med seks medaljer af guld, to
af sølv og to bronzemedaljer.
“Det er så flot klaret af vores medlemmer og sejt
gået for sådan en lille nation. Det er beviset på, at
vi ligger i eliten, og på at vores faglige niveau er
i verdensklasse. Jeg glæder mig også over, at vi
havde fem tredjeårselever med bag scenen ved det
europæiske Melodi Grand Prix i København. Og alle
klarede det strålende,“ siger formand Lone Frost.

Derfor blev en del af delegeretmødet brugt til en
mini-workshop, hvor de delegerede i hold skulle
diskutere, hvordan man får flere medlemmer og
sikrer forbundets fremtidige eksistens. Der kom
mange gode bud og overvejelser, da grupperne
skulle fremlægge deres tanker.
Øget synlighed fra ledelsen, nærhed til medlemmerne og fællesarrangementer var blandt de
gennemgående bud på, hvordan man kan få flere
til at støtte op om DFKF. Synligheden skulle blandt
øges på de sociale medier og ude på skolerne,
fordi det specielt er de unge, der skal ind i folden,
hvis fremtiden skal sikres.
De delegerede blev også bedt om at diskutere,
hvordan ny løn skal skrues sammen. Skal man helt
afskaffe provisionen, blev der for eksempel spurgt.
Og svaret fra de delegerede var absolut ikke entydigt - de var både for og imod.
Har du et bud på, hvordan en ny løn skal skrues
sammen, så hører ledelsen meget gerne fra dig.
Skriv på dfkf@forbundet.dk

Delegeretmøde 2015
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KOSMETIKER

Til kamp for kosmetikerne

HOVEDBESTYRELSEN

Anja Hoeck var en ud af kun to kosmetikere på
delegeretmødet. Og manglen på kosmetikere var
netop årsagen til at hun for første gang deltog i
delegeretmødet og ville ind i hovedbestyrelsen.

Efter delegeretmødet ser den nye hovedbestyrelse
således ud:

“Jeg lever og ånder for mit fag og vil det helt vildt
gerne. Jeg vil gerne have meget mere fra, om og
for kosmetikere ind i både forbundet og i Spejlet,”
siger Anja Hoeck.
Hun mener, at der er alt for få organiserede kosmetikere, fordi de forsvinder lige så stille, når der
ikke er noget for dem i forbundet.
“Det hedder Dansk Frisør og Kosmetiker forbund,
og derfor skal der også være noget for kosmetikere. Jeg vil som nyt hovedbestyrelsesmedlem
arbejde for, at vi får flere kosmetikere ind i forbundet som medlemmer, og når de så begynder at
åbne klinikker, så skal vi sørge for, at de stadig er
organiserede, og at de laver overenskomster for
deres ansatte,” fastslår hun.
Hun forudser at det bliver hårdt arbejde, men det
SKAL lykkes:
“Jeg har ikke opskriften, men lige nu er der mange
mestre rundt omkring, der mener, at deres elever
og ansatte er privilegerede, fordi de får løn under
ferie og under sygdom. Men det er jo i mine øjne
noget, som alle har ret til - det er da ikke noget,
man kan diskutere. Så der er meget at kæmpe
for,” siger Anja Hoeck.

Gitte Christiansen,
Marianne Jensen,
Region Hovedstaden.
Dorte Haack,
Thomas Knarkkegaard Pedersen,
Region Sjælland.
Lykke Petersen,
Tina Bak Christiansen,
Region Fyn.
Mette Rasmussen,
Nanna Lei Kongsted-Blomgreen,
Region Syd.
Camilla Wahl Bach,
Lone Nordentoft Frost,
Region Jylland MidtVest.
Rikke Damsgaard Rasmussen,
Anja Hoeck,
Region Jylland Øst.
Majken Riise Dam Nielsen,
Ilse Nielsen,
Region Nord.
Tillykke til alle de genvalgte og velkommen til to nye
medlemmer:
Anja Hoeck,
Tina Bak Christiansen.

Delegeretmøde 2015
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MØD DE DELEGEREDE
—
Et delegeretmøde byder både på nye og garvede medlemmer.
Her kan du møde fem af dine kolleger - Bente Thuesen, Jytte
Sørensen, Jeanette Rasmussen, Josefia Carøe og Christiane
Brovn Rasmussen. På vores Facebook kan du også se dem i små
videoer, hvor de fortæller, hvorfor det er vigtigt at være aktiv, og
hvilke udfordringer de ser for DFKF.

Jeanette Rasmussen:
Med 28 år i bagagen som frisør kan man godt
tillade sig at kalde Jeanette Rasmussen for rutineret - men det er hun ikke, når det gælder fagforeningsarbejde. Men nu føler hun, at det er på tide
hun giver sit bidrag:
“Jeg har altid være medlem, men har ellers ikke
bidraget. Så der er blevet kæmpet for mig i 28 år,
og nu er det på tide, at jeg betaler tilbage. Jeg kan
bidrage med en masse viden og erfaring, fordi jeg
har været i en række forskellige saloner på godt
og ondt. Så nu skal vi gøre en indsats for at få fat
i en masse medlemmer, vi skal ud og snakke med
dem. Og det er vi frisører jo heldigvis gode til. Så
jeg tager hjem med en god fornemmelse i maven,
for det har været et godt delegeretmøde, hvor der
var plads til alle.”
—
Josefia Carøe:
Josefia Carøe er nyuddannet og har været spændt
på at opleve et delegeretmøde. Hun går klogere
hjem, men er også en smule bekymret for fremtiden for DFKF.
“Jeg ville vide noget mere om branchens udfordringer, og det har været spændende at tale med
nogle af de frisører, der har været med i mange år.
Jeg har ikke følt mig tromlet – jeg har tværtimod
lært noget. Jeg tror, vi får fat på de unge ved at få
dem med til arrangementer som det her og ser
hvad det er der foregår.”

Delegeretmøde 2015

Christiane Brovn Rasmussen:
Christiane Brovn Rasmussen er netop blevet
udlært - og har slet ikke været i tvivl om, at hun
skulle være med i fagforeningen. At hun er med
på delegeretmøde skyldes nysgerrighed - og hun
kommer gerne tilbage.
“Det har givet et godt indblik i, hvordan det hele
foregår, og det har givet mig lyst til at være med
til at skaffe flere medlemmer. Jeg er selv medlem,
fordi min far hele tiden har sagt, at jeg skulle meldes ind, da jeg kom i lære - og så er man jo bare
med. Hvis vi skal have flere medlemmer, tror jeg,
at vi skal have mere viden om, hvad det er fagforeningen gør, og hvad den kan hjælpe med. Jeg
tror ikke, at man som ung kender til for eksempel
overenskomsten. Og så skal vi have flere arrangementer, så vi kan blive synlige. Nu vil jeg selv gå
hjem og hive i mine kollegaer og sige, at de skal
melde sig ind.”
—
Jytte Sørensen:
Jytte Sørensen kan fejre et imponerende jubilæum
næste år: 50 år som medlem af DFKF - de 40 af
dem som bestyrelsesmedlem i Odense. Og fagforeningsarbejdet giver stadig mening, siger hun:
“Det har været spændende at arbejde med organisatorisk arbejde i alle år, og der har været mange
utroligt spændende møder, rejser og mennesker. Så
jeg vil anbefale alle unge mennesker at komme ind i
forbundet, de får meget godt med i rygsækken.”
—
Bente Thuesen:
Bente Thuesen har været medlem af forbundet i
51 - enoghalvtreds! - år. Og selv om et delegeretmøde ikke har helt den samme stemning af højtidelighed som de gamle kongresser, er det stadig
vigtigt at deltage, mener hun:
“Jeg synes, at det er spændende at være med til at
træffe beslutninger. Det er fantastisk inspirerende,
og man føler, at man er med til at gøre en forskel.
Det er blevet noget mindre, for det er ikke længere
en rigtig kongres med taler, underholdning og højtidelighed. Det gav en dejlig følelse dengang, men
det er stadig vigtigt at deltage, for der er stadig
store udfordringer for faget. Jeg vil gerne opfordre
de unge til at støtte op om fagforeningen, bruge
den og blive en del af den. Det er en god ting!
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Fornem finale: Søren Hedegaard og
Sine Ginsborg
Efter en dag med tal, taler og teorier var det til
sidst tid til at få lidt inspiration fra branchens
bedste.
Sine Ginsborg og Søren Hedegaard var blevet
inviteret til Comwell Kellers Park for at fortælle om
seneste trends og tendenser og give inspiration til
næste sæson.
Alt overflødigt var blevet barberet væk, så her var
det håndværkere, der talte til håndværkere og kom
med gode råd om, hvordan man kan inspirere
kunderne, men også helt konkrete tips til, hvordan
man lægger en makeup og bruger et glattejern.

Sine Ginsborg og Søren Hedegaard er blandt de
allerbedste i branchen, fordi de aldrig læner sig
tilbage og er tilfredse. Det kunne man både se på
deres show og også høre i deres svar, da de skulle
svare på spørgsmål om, hvad der driver dem. Sine
Ginsborg har for eksempel netop åbnet en skole,
fordi hun gerne vil højne standarden inden for
makeupbranchen:
“Man er aldrig bedre end det sidste, man har lavet
- man kan ikke ride på en bølge. Jeg er selv blevet
sat i bås med, at jeg kun kunne lave naturlige
mennesker - det er bare ikke kun det, jeg kan, så
jeg har valgt, at jeg gerne vil bevise, at jeg godt
kan lave vildt - så det har jeg gjort. Selvfølgelig vil
jeg gerne gøre andre tilfredse - men i sidste ende
er det mig selv, jeg vil gøre tilfreds.”

Sine Ginsborg valgte blandt andet at lave en naturlig makeup, der kan bruges af alle.
”Den tidsalder, vi er i lige nu, viser, at vi er meget
individuelle. Vi har været igennem en periode
med meget makeup og en periode med det bare
look. Det vi ser nu er, at vi har forskellige looks,”
forklarede hun.
“Man så det under modeugen, hvor modellerne
var meget forskellige. Normalt ligner de hinanden
i looket - der er en ensartethed - men det ser man
ikke i øjeblikket. Det vigtigste er, at man skal se
sund og lækker ud. Det er individualiteten, der er
i fokus - både på catwalken og på gaden,” sagde
hun, mens hun fortalte, hvor vigtigt det er, at man
arbejder med ansigtet som et rent lærred.
Søren Hedegaard var enig i den betragtning:
“Du har ret, vi lavede looks ved modeshowet,
hvor både hår og makeup var forskellig fra model
til model. Individualismen er i højsædet. Engang
skulle alle have hår som Rachel fra Friends - det
ser man ikke på samme måde mere. I øjeblikket er
man ikke så bundet op, men der er mange stilikoner, man kan se op til, og man lader sig inspirere
af perioder og følelser,” sagde han.
Og netop det individuelle førte Søren Hedegaard
hen til en pointe, som han ofte slår fast, når han er
på scene:
“ Husk at have respekt for kunderne. Frisører laver
ofte hår for hinanden, men det vigtigt, at der er
tillid mellem frisør og kunde. Det skal være klædeligt, det vi laver.“

Budskaber fra Søren og Sine:
—
Extensions i håret er på vej ud, til gengæld
får alle lavet extensions på vipperne. Husk
at vipperne skal fremhæve det, du har, og
man må gerne være i tvivl om de er ægte
eller kunstige.
Når du laver vipper, så undgå for meget lim
og lad dem tørre i 30 sek., ellers bliver de
gummiagtige.
Husk når du touperer, at man starter udefra
og arbejder ind. Når håret skal løses op igen
gør man det omvendt.
Man kan sagtens blande tør og fedtet makeup - det giver bedre sammenhæng.
Brug kold luft når du tørrer, så lakken ikke
krystalliserer. Bruger du varme, skal det
være meget svagt og langt væk.

Delegeretmøde 2015
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New year´s big hair
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NEW
YEAR´S
BIG HAIR
—
INSPIRATION
Model: Sophie Edenhoeg / 2pm

Hår: Marianne Jensen

Makeup: Julie Garrett

Retouch: Kristian Levin

Fotograf: Julie Dam
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Future of Fashion

Show: Future oF
fashion/DESIGN:
Kunstakademiets
Designskole & Designskolen Kolding
/HÅR: Team Dansk
Frisør & Kosmetikerforbund v/Marianne
Jensen/MAKE-UP:
Sine Ginsborg Makeup school/MODELLER: Scoop Models/
LOCATIONS: Børsen,
København/Fotograf: Julie Dam

Future of Fashion
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Future of Fashion
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Min kollega

HAR REJST KLODEN RUNDT

—

NAVN: Ronni Sigenstrøm Lund
ALDER: 34
BY: Gentofte
STILLING: Frisørsvend hos Stuhr, daglig leder

på Strandvejen i Hellerup
UDDANNET HOS: Art og Hair, Aalborg
SKOLE: Aalborg Teknikskole, 2001
MEDLEM AF DFKF SIDEN: Elevtiden

”Jeg blev meldt ind i fagforeningen, da jeg kom i
lære, fordi min mester ville have, at jeg skulle være
konkurrencefrisør. Det var en helt ny verden for
mig – jeg har aldrig rejst så meget, som efter jeg
blev frisør. Inden da havde jeg kun været uden for
Danmark én gang, da jeg var på Kreta i 10. klasse.

var i Las Vegas, og jeg kan huske, da jeg kom op
på scenen. Der stod jeg, en lille nordjyde på 21 år
– det var helt specielt. Jeg har faktisk en lille video
fra dengang, og når jeg ser den i dag, får jeg stadig
gåsehud.”
HAR DU EN YNDLINGSTEKNIK?

Pludselig fløj jeg hele kloden rundt. Jeg var nærmest konstant på farten. Det lykkedes mig at blive
nummer to til VM i 2001. Jeg er også blevet Danmarksmester to gange og Nordisk mester i farve.”
REJSER DU STADIG LIGE SÅ MEGET?

”Det er lige før. Jeg har lige været i London og
undervise en flok svenske svende på L’Oreal Academy. Før det var jeg i Athen i seks dage. Og så rejser
jeg konstant til Norge. Jeg tror, jeg har været i Norge over 100 gange til shows og for at undervise.”
HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE MED I DFKF?

”Jeg synes, det giver en god tryghed. Derudover
møder jeg mange interessante og dygtige mennesker gennem fagforeningen og får mulighed for at
lave nogle spændende ting. Tænk, jeg har allerede
været medlem i 20 år. Shit.”
DEN BEDSTE OPLEVELSE DU HAR HAFT SOM FRISØR?

”Det var nok, da jeg blev nummer to til VM. Det

”Graduering. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, man kan lave – også fordi det aldrig bliver
helt perfekt. Man skaber form med graduering, det
er det, jeg godt kan lide. Jeg bruger meget selve
hovedskallen som udgangspunkt, når jeg skal klippe. Det fungerer rigtig godt for mig.”
KAN DU BESKRIVE DIG SELV MED ÉT ORD?

”Ja. Kreativ.”
HAR DU ET IDOL?

”Jeg har dyb respekt for Vidal Sassoon, altså selve
manden. For mig er han selve symbolet på kreativitet og forandring.”
HVAD ER DIN DRØM?

”At åbne min egen dykkerskole på Filippinerne. Det
har intet med mit arbejde at gøre, men det er altså
min drøm. Jeg håber, det vil ske en dag.”

Min kollega

DET STORE SPRING

—

NAVN: Mette Wahl Andersen
ALDER: 26
BY: Randers
STILLING: Kosmetiker
UDDANNET HOS: Hudplejeinstituttet, Aarhus
SKOLE: Style & Wellness College, Aalborg,

færdig i 2017
MEDLEM AF DFKF SIDEN: Januar 2015

”Jeg er glad for at være medlem af DFKF, fordi jeg
ved, at jeg kan få støtte af fagfolk, hvis jeg en dag får
brug for det. Hvis det for eksempel går skidt på min
arbejdsplads, og jeg får brug for at vide, hvad jeg skal
gøre. Men det kan også være, at jeg bare har brug for
et råd til, hvordan jeg kan udvikle mig og blive bedre.
Man kan bruge fagforeningen, både når det går skidt,
og når det går godt.”
HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE KOSMETIKER?

”Jeg har altid været interesseret i at gøre mennesker smukkere. Faktisk troede jeg efter folkeskolen,
at jeg skulle være frisør, men jeg kunne mærke, at
det ikke var den vej, jeg skulle. Så blev jeg uddannet materialist i Grenaa og var fire år i Matas. Jeg
havde lyst til at blive bedre til at rådgive kunderne
om hud og makeup. Jeg manglede simpelthen viden, og jeg ville gerne fordybe mig inden for det felt.
Det var et stort spring – og det kostede mig faktisk
både et kæresteforhold, mit hus og min hund.”

HAR DU ALDRIG FORTRUDT?

”Nej, overhovedet ikke. Det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget.”
HVAD ER DET BEDSTE VED FAGET?

”Kundekontakten og den meget intime stemning,
der er. Man er sammen med et menneske, man ikke
kender, og mange åbner helt op. Det er lidt ligesom
at være en psykolog. Den kontakt elsker jeg.
Og når man ser kunderne gå glade derfra, det
giver mig bare rigtig meget.”
HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME?

”Jeg kunne godt tænke mig at åbne min egen
klinik på et tidspunkt. Gerne i Aalborg. Jeg har
forelsket mig helt vildt i den by.”
HAR DU NOGLE ØNSKER TIL DIN FAGFORENING?

”Jeg håber, at flere kosmetikere melder sig ind.
Dels så vi kan stå stærkere i forhold til mestrene,
men også fordi det giver et godt sammenhold,
ligesom frisørerne har.

HVORDAN DET?

”Jeg boede med min kæreste i et hus, men jeg
vidste, at hvis jeg begyndte på kosmetiker-uddannelsen, ville jeg ikke have økonomi til at deles om
udgifterne. Så det endte med, at vi gik fra hinanden. Jeg solgte min del af huset til ham og flyttede
ind i en lille studielejlighed i Paderup lidt udenfor
Randers. Så kører jeg i min lille bil til Aalborg, når
jeg skal i skole.”

Alt for mange kosmetikere har et arbejdsmiljø,
der ikke er i orden. Så jeg kunne rigtig godt tænke
mig, at det blev mere ”okay” blandt kosmetikere
at være med i fagforeningen. Jeg forstår ikke helt
dem, der er med i de gule fagforeninger. For hvis
man skal købe kød, går man da til en slagter og
ikke en grønthandler.”
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Min kollega

GLAD OG GRUNDIG

—

NAVN: Tanja Groth Andreasen
ALDER: 25
BY: Juelsminde
STILLING: Hos Frisøren i Søndervig
UDDANNET HOS: Hos Frisøren i Søndervig
SKOLE: Teknisk Skole i Herning, 2011
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2007

”Det giver en rigtig god tryghed at være medlem
af DFKF. Heldigvis har jeg ikke selv haft behov
for hjælp, men jeg har tidligere haft kolleger, der
havde, så jeg har set, hvor godt det var for dem, at
de var medlemmer.
Det kan også bare være nogle små spørgsmål,
man gerne vil have svar på.
Derudover er jeg rigtig glad for at være medlem,
fordi jeg får SPEJLET. Det glæder jeg mig til hver
gang, og jeg læser det hele. Jeg synes, det er
blevet virkelig godt.”
HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?

”Det er dagligdagen. Jeg har arbejdet i salonen i tre
år og har opbygget en god kundegruppe. Nu er jeg
fuldt booket. Faktisk har jeg af og til op til to ugers
ventetid.
Det, at opbygge en kundegruppe helt fra bunden,
har været rigtig fedt. Jeg er tilflytter fra Ulfborg helt
ude i Vestjylland, så jeg var lidt nervøs for, hvordan
jeg ville blive modtaget, da jeg kom hertil. Men det
er gået over al forventning.”

HVAD ER DINE STÆRKESTE KOMPETENCER?

”Det er helt klart mine klipninger. Jeg går rigtig meget i dybden og bruger god tid på at vurdere, hvad
jeg skal. Jeg er teknisk stærk og arbejder meget
koncentreret. Så jeg vil sige, jeg er mere grundig,
end jeg er hurtig.”
KAN DU BESKRIVE DIG SELV KORT?

”Jeg er en glad pige – selv om jeg selvfølgelig også
kan have dumme dage.”
HVAD DRØMMER DU OM?

”Jeg vil rigtig gerne åbne min egen salon en dag.
Jeg ved ikke helt hvor. Jeg vil gerne blive boende
på landet og have salonen i en by, måske i Vejle. Og
så drømmer jeg da også om at stifte familie en dag.
Jeg vil gerne have to børn.”
HAR DU ET IDOL?

”Ja, Marianne Jensen. En af mine gode veninder
arbejder for hende, så jeg er begyndt at holde øje
med Mariannes arbejde. Jeg synes, hun er super
dygtig. Faktisk synes jeg, at hun bliver lidt overset.
Det er tit, at mine kunder ikke ved, hvem hun er, og
det er lidt synd.”

HVORDAN DET?

”Jamen, jeg har nogle dejlige kunder og nogle
rigtig søde kolleger. Det er også på grund af dem, at
det altid er fedt at gå på arbejde.”

HAR DU ANDRE INTERESSER?

”Jeg kan godt lide at ride. Min kæreste og jeg bor
på en gård, og vi har tre heste. To islændere, Blika
og Bersi, og en miniaturehest, der hedder Bobine.
Som ung red jeg meget, men nu bliver det mest til
en skovtur en gang imellem.”
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Min kollega

DEJLIGT AT HJÆLPE FOLK

—

NAVN: Anja Hoeck
ALDER: 40
BY: Uldum
STILLING: Kosmetiker, Visage Hudpleje, Horsens

Spa-terapeut, Comwell Kellers Park, Brejning
UDDANNET HOS: Hudplejeklinik i Hørsholm
SKOLE: Cph WEST, 1997
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 1997-2006 og igen fra 2011

”Det bedste ved at være medlem af DFKF er, at man
kan få hjælp, hvis man har brug for det. Jeg arbejder
i en branche, hvor man ikke altid er ansat under en
overenskomst. Det er lidt et cowboy-marked. Derfor
er det bare endnu vigtigere, at man har nogen, man
kan ringe og spørge til råds.

jeg, nej, det er klinikarbejdet, jeg kan lide. Det
er her, jeg skal være. Den kontakt, man har med
kunderne, synes jeg er vildt spændende.”
KAN DU UDDYBE DET?

Jeg har selv engang haft brug for fagforeningen i en
helt konkret sag, hvor min daværende chef ikke havde
indbetalt feriepenge. Så fik jeg hjælp til at skrive et
brev til chefen, og problemet blev løst.”

”Det at følge kunderne, som man gør, når man
arbejder på en klinik, lære dem at kende, det er ret
fantastisk. Det er også dejligt, når man kan hjælpe
folk, der har et hudproblem og på den måde give
dem lidt mere selvtillid. Det er faktisk en belønning
i sig selv.”

HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE KOSMETIKER?

HVAD ER DIN STÆRKESTE KOMPETENCE?

”Jeg gik på HF i Viby og tænkte: Hvad pokker skal
jeg lave? Så faldt jeg over uddannelsen. Den var
rimelig ny dengang. Jeg tror, jeg var på det andet
hold. Annie Hartvig, som var med til at starte uddannelsen, var en af mine lærere. Hun var skrap,
men hun kunne sine ting. En stærk dame, som jeg
holder meget af.

”Ansigtsbehandlingerne, helt klart. Det er dem, jeg
sætter højest. Men jeg elsker også at udvikle mig
selv og være med til at udvikle andre. Da jeg var
selvstændig i 2006-2011 uddannede jeg selv to
elever. Det var vildt fedt.”
HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME?

Man kunne kun uddanne sig i København dengang, men det skræmte mig ikke, og jeg endte
med at blive i byen i næsten otte år.”

”Jeg kunne godt tænke mig at tage frisøruddannelsen og blive selvstændig igen. Jeg har altid
sagt, at frisøruddannelsen er den uddannelse, jeg
aldrig fik og aldrig vil få.”

HVAD KAN DU BEDST LIDE VED FAGET?

HVORFOR IKKE?

”I starten ville jeg rigtig gerne arbejde med tv og
teater. Men ret hurtigt, efter jeg kom i lære, tænkte

”Nej, jeg er mor til tre, og uddannelsen tager fire år.
Det kommer ikke til at ske. Det er ikke realistisk.”

Shooting Star
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Studio

SHOOTING
STAR
SHOOTING STAR: Stilren minimalisme
NAVN: Mille Maria Vindelev
ALDER: 23 år

ASSISTENT / ELEV: Tradium i Randers / Klippestudiet i Viborg
SALON: Klippestudiet i Viborg

DRØMME: Jeg drømmer om at lave shows, kataloger, reklamer og andet freelance-arbejde. Jeg
vil gerne have en varieret hverdag med masser af
spændende oplevelser og mennesker.
Jeg elsker flet og har lige opdaget denne nye
teknik med stof. Jeg elsker samtidig også det rene
look med fine detaljer, så derfor var det vigtigt for
mig at få med.
LOOK: Jeg skal lave noget flet kombineret med
noget snoning med tørklæde. Det skal være meget
stilrent og minimalistisk i formen – men med nogle
lækre detaljer.
Jeg starter med at lave en midterskilning. Jeg
deler fra det højeste punkt på hovedet og ned
mod ørerne.
Jeg samler det bageste hår i en hestehale og reder
resten diagonalt frem.

Fletter den ene front i en hollandsk fletning, hvor
jeg kun tager hår med fra den ene side.
Den anden er visuelt tungere og kører ned over
øret. De to bliver samlet til én bagest i nakken i
højre side.
Så deler jeg min hestehale i to og laver to dobbelte snoninger med stof. Til sidst sætter jeg dem fast
med nåle.
Jeg holder makeuppen meget naturlig og organisk, det passer godt til stilen, synes jeg.

Instagram: @millemariavindelev
Mail: vindelevjensen@hotmail.com

Shooting Star

Model: Cecilie Voldmester / AD: JE:SU / Fotograf: Julie Dam
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Studio

SHOOTING
STAR
Shooting Star: Et drenget look
Navn: Regitze Mortensen
Alder: 21 år
Assistent: Uddannet i april 2015 ved Hair by Adelsböll
Salon: A+ Intercoiffure i Randers

DRØMME: Jeg kan rigtig godt lide at arbejde i sa-

lon, men jeg elsker samtidig også alt det, jeg laver
ved siden af.
Det kan være billeder, kurser, undervisning og
freelance-arbejde. Grunden til at jeg godt kan lide
det, er, at jeg elsker at udvikle mig. Jeg vil ikke stå
stille.

Jeg har klippet min model saks over kam fra øre til
øre og fulgt hovedets runding.
Bagefter har jeg lavet et ”drop and cut” ved begge
hendes ører.
Og så har jeg klippet fra kort til lang på hovedets
højeste punkt og ud mod panden.

LOOK: Jeg går efter det lidt drengede look, som

INSPIRATION: Jeg ser meget på Vidal Sassoon på

også er rigtig meget fremme nu. Farven er inspireret af den tid, vi går ind i nu.

internettet. Der henter jeg rigtig meget inspiration.
Jeg er også vild med Pinterest og Instagram.

Jeg har afbleget med blondor med 9 % i hele
håret. Nana var en tonehøjde 7.
Derefter har jeg påført Ellumina, 25 gram 9/43 og 5
gram 10/69 pastel beize. 20 minutter i tørt hår.

Instagram: @regitzeals
Mail: regitze_als_mortensen@hotmail.com

Shooting Star

Model: Nanna Knudsen

/ AD: JE:SU / Fotograf: Julie Dam
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Studio

SHOOTING
STAR
SHOOTING STAR: Stramt og lækkert
NAVN: Kim Nordbø
ALDER: 21 år
Assistent / ELEV: Frisør Træholt
SALON: Frisør Træholt ved Aarhus

Jeg blev uddannet i april i år og blev fastansat
med det samme. Det er jeg vildt glad for. Jeg
havde kunder allerede under min elevtid, hvor vi
havde elevpriser, altså halv pris. Så jeg har haft
stor kundekontakt længe.
DRØMME: Jeg drømmer om at arbejde noget
mere i udlandet. Jeg har arbejdet to år i Barcelona
men kunne godt tænke mig at komme til Australien og arbejde.
Når jeg har oplevet verden, drømmer jeg om at
vende tilbage til Oslo og starte min egen salon dér.

Jeg lader det hele køle ned og starter så min
frisering.
I fronten laver jeg en klassisk rulle mod ansigtet
som et stort, elegant pandehår, gerne en lille
smule skråt.
Den bageste fletning ruller jeg op i en muslingeskal-form højt på baghovedet.
Krøllerne skilles ad og touperes med fingrene for
at give liv til frisuren.

LOOK: Jeg skal lave en smuk opsætning, stram og
lækker. Jeg vil gerne skabe et asiatisk look med en
frisering, der er helt ren.

MAKEUP: Min makeup er meget dramatisk. Jeg
kan godt lide det skarpe look, så derfor har jeg
brugt tape til at lave øjenskyggen. Det er et super
godt trick, hvis man skal holde formen på skyggen.

Jeg starter med at krølle håret med det store krøllejern, så jeg skaber bevægelse. Det gør det også
nemt at style det bagefter.

Jeg bruger kontur til hele ansigtet og laver mørke
læber, som er meget markerede i kanten men
tonet ned mod mundens samling.

Så deler jeg toppen og siderne fra og laver to hestehaler; én fra toppen og én fra nakken, men højt
placeret på hovedet.

Instagram: @kimnordbo
Facebook: hair by KWN
Mail: Kim_Nordbo@hotmail.com

Siderne gemmer jeg, krøller dem omkring min
spidskam og varmer dem med mit glattejern.

Shooting Star

Model: Julie Lykke

/ AD: JE:SU / Fotograf: Julie Dam
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Studio

SHOOTING
STAR
Shooting Star: Frisk flet
Navn: Jeannette Grønborg Svendsen
Alder: 26 år
Assistent: Frisør siden 2011
Salon: Freelance

Efter endt uddannelse rejste jeg til USA, primært
Hawaii.

model. Hun har det dejligste, tykke hår, som er
nødvendigt, hvis man skal lave flet.

Efter at have arbejdet som assistent i Stuhr Lyngby
i omkring et års tid tog jeg igen ud i verden, denne
gang til Thailand, Fiji og Australien.

Jeg starter med at lave en bane i midten, hvor jeg
fletter stramt.

Da jeg kom tilbage, fik jeg arbejde i Aarhus.
Derefter tog jeg uddannelsen på Sine Ginsborgs
makeup-skole, og nu arbejder jeg som freelancetekniker for GHD og som hår og make-up artist.

Derefter laver jeg i hver side en buet flet, som er
lidt mere løs.
Når jeg har lavet alle mine fletninger, hiver jeg lidt
ud i dem og laver dem mere pjuskede og uglede,
så frisuren ser mere frisk ud.

DRØMME: Jeg håber, at jeg en dag kommer til at

kunne leve af at arbejde freelance. Det at få en
hverdag, hvor opgaverne bare kommer, er drømmen for mig. Der er så mange oplevelser i det, og
jeg ved, jeg ville elske at arbejde sådan.
LOOK: Jeg har valgt at lave en flet frisure på min

INSPIRATION: Jeg er meget inspireret af Marianne

Jensen, og så bruger jeg ellers nettet rigtig meget:
Instagram, Pinterest, YouTube og mange andre.
Instagram: @jeannettehair
Mail: segerstrom@live.dk

Shooting Star

Model: Camille Hasenfuss (Le Management)

/ AD: JE:SU / Fotograf: Julie Dam
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Skagenshuset

VINTERHYGGE I SKAGEN
—
FERIEFONDENS SKAGENSHUS

Ønsker du at booke huset i højsæsonen (uge 20-37),skal du indsende en ansøgning inden
d. 21 februar 2016. Vi trækker lod blandt de indsendte ansøgninger i uge 8 / 2016.

Pak det varme tøj, familiespil og din familie og tag
en tur til det nordlige Jylland og oplev Skagen om
vinteren.
Frisør- og kosmetikernes Skagenshus er et helårshus
med plads til den store familie og giver familien et
pusterum fra en travl hverdag.
Som medlem af Dansk Frisør- og Kosmetiker forbund har du mulighed for at leje Feriefondens hus i
centrum af Skagen. Huset kan lejes i en uge eller en
forlænget weekend. Huset udlejes hele året.
I uge 7-8 (vinterferien), i påsken og efterårsferien sker
booking efter ”først til mølleprincippet”.
Ønsker du at booke huset i højsæsonen (uge 2037), skal du indsende en ansøgning. Vi trækker lod
blandt de indsendte ansøgninger i uge 14/ 2016.
Det dejlige rækkehus i 2 etager er på 132 kvm, med
6 sovepladser .
I stuetagen er der et stort soveværelse med adgang
til dejligt badeværelse med bruseniche og stort
badekar, entre med vaskemaskine og tørretumbler,
stor stue med kabel TV (den store pakke), DVD,
åbent køkken / alrum med opvaskemaskine og en
høj barnestol.

Fra køkken/alrum er der udgang til en sydvendt
have med en dejlig terrasse. På 1.sal er en stor repos
med TV og et par gode stole, badeværelse med
bruseniche og toilet, 2 soveværelser med dobbeltsenge og en børneweekendseng.
Rygning er ikke tilladt indendørs. Husdyr er desværre ikke velkomne i huset.
I højsæsonen kan huset ikke udlejes til den samme
person 2 år i træk.
SÅDAN LEJER DU HUSET
Feriehuset udlejes primært i hele uger. Lejen er
inklusiv varme, vand, el og slutrengøring.
I højsæson (uge 20-37 ), efterårsferien, jul, påske og
vinterferien (uge 7-8): Pris 4.000,00 kr.
I lavsæsonen (uge 38-19) koster en uge 3400,00 kr.
I denne periode er der også mulighed for at leje
huset for en forlænget weekend. Pris fra fredag kl.14
til søndag kl.11: 1200,00 kr. Enkeltdage herudover:
600,00 pr. dag.
Ansøgning om leje af huset, indsendes til Feriefonden på E-mail: skagen@forbundet.dk
Du skal oplyse hvilken uge (nr.) du er interesseret i at
leje og navn, Cpr. nr. og dit telefon nr. / E-mail.
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DM I FEST
& FARVER
—
Søndag den 13. september mødte deltagerne til DM 2015
op på Hansenberg i Kolding med stor lyst og fighter

Tekst: Svend Jensen / Foto: Helle Holm Jensen

Der var lagt op til kamp i alle kategorier, og deltagerne var klar som aldrig før. Hvis man kom helt
fra morgenen af, kunne de flotte store lokaler se
lidt tomme ud, men der gik ikke længe, før salen
var godt fyldt op.
Forholdene på Hansenberg er særdeles gode med
parkering, kantine, toiletter og opholdsrum lige
ved siden af. De gode forhold var med til at gøre
dagen til en fest for både frisører, og os der så
på. I salen var der storskærm der bl.a. også viste
resultater fra DM på Tradium i 2014. En ekstra lille
ting med stor virkning som Hansenberg skal roses
for, er deres tekniske opstilling. Ofte kan der ved
sådanne konkurrencer opstå strømproblemer, når
adskillige hårtørrere tændes for fuld blus samtidigt. Men her i Kolding var der ført rigeligt med
strøm frem til hver enkelt deltager - flot.
På dommersiden var der flot indsats af Jeanette
Bach Nielsen, Louise Hartmann, Maria Bjødstrup
Quist, Pia Nielsen, Maria Christensen, Steen Nedergaard, Camilla Wahl Bach samt Evy Lunde (Norge).

Herudover var der som sædvanlig også sikkert
tilsyn fra OMC-delegerede Bente Holst Sørensen
og Robert Krogh. Robert viste også sine evner
som speaker og trådte villigt til, da Trine Birkerod
deltog i sin disciplin. Alting lykkes, hvor der er lyst
til samarbejde.
Ved præmieoverrækkelsen blev vi samlet i
forhallen, så alle kunne se med. Spændte stod
deltagerne og ventede på resultaterne. Der var
flotte pokaler samt goodiebags og værdibeviser
sponsoreret af PS Nielsen fra Odense.
Efter stævnet kunne Faglig Ordning, repræsenteret
ved Connie Mikkelsen og Lone Frost, stolte og
tilfredse se tilbage på det storslåede arbejde alle
havde leveret samt et rigtig godt arrangement.
Vi har valgt Hansenberg i år - det har været godt.
Tidligere har vi været i Randers og Odense, så nu
må vi se hvor det skal være næste gang. Uanset
hvor, er jeg sikker på, at alle glæder sig, og vi håber da også, at der vil komme endnu flere.

Damearbejde
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Frisør Zolo, Hellerup

116

Salon Delux, Rødekro

118

Point

Creative
1.

Mette Gjørtler Jensen

2.

Valentina Orllati

Hair by Rytter, Aalborg

118

3.

Rasmus Munk Jensen

Frisør Zolo, Hellerup

110

Louise Iversen

Hårsmedien, Svendborg

118

2.

Mathilde Hjarnegaard

Holten Coiffure, Odense

116

3.

Louise Elkjær Søttrup

Hårgalleriet, Hjørring

111

Holten Coiffure, Odense

118

Point

Bridal Hairstyle
1.

Point

Progressive Cut and Style
1.

Mathilde Hjarnegaard

2.

Rikke Juul Hangaard

Delgados, Kerteminde

114

3.

Louise Iversen

Hårsmedien, Svendborg

113

Holk Intercoiffure

117

Point

Evening Style on Long Hair
1.

Emilie Mølby

2.

Mathilde Kjeldsen

Poul M, Bloms

116

3.

Snizhana Tymchuk

LA hair Company, Haderslev

111

Mathilde Hjarnegaard

Holten Coiffure, Odense

118,7

2.

Amalie Sofie Holmqvist

Moii, Odense

114

3.

Trine Birkerod Hansen

Salon Mae West, Fredericia

111

Salon Delux, Rødekro

119

Point

Danish Hair Fashion
1.

Herrearbejde
Progressive Cut and Style
1.

Dorthe Damm Johansen

Point

2.

Nicka Amanda Bubandt Madsen

Trend of Hair, Odense

117

3.

Nathalie Evelyn Blom

Trend of Hair, Odense

111

Salon Delux, Rødekro

119

Point

Fashion Trend
1.

Dorthe Damm Johansen

2.

Nicka Amanda Bubandt Madsen

Trend of Hair, Odense

117

3.

Nathalie Evelyn Blom

Trend of Hair, Odense

112
Point

Creative
1.

June Grønlund Larsen

Argento, Odense

118

2.

Simonesofie Poulsen

Hårgalleriet, Søndersø

118

June Grønlund Larsen

Argento, Odense

118

2.

Simonesofie Poulsen

Hårgalleriet, Søndersø

118

3.

Sofie Winkler Kaldahl

Klip O Kjær, Farsø

110

Holten Coiffure, Odense

120

Point

Classic
1.

Point

Danish Hair Fashion
1.

Mathilde Hjarnegaard

2.

Ditte Dahm Jensen

Klippoteket, Thorsø

113

3.

Dorthe Damm Johansen

Salon Delux, Rødekro

112

SDE

118

Skolekonkurrencen
Damearbejde - Langthårsopsætning
1.

Simonesofie Poulsen

Point

2.

Louise Iversen

SDE

116

3.

Isa Kock Vilsgaard

CPH West

111
Point

Herrearbejde - Bombage
1.

June Grønlund Larsen

SDE

120

2.

Louise Iversen

SDE

115

3.

Simonesofie Poulsen

SDE

108

Holdkonkurrencen - Langthårsopsætning+Bombage sammenlagt

Point

1.

Simonesofie, June, Louise

SDE

686

2.

Isa, Nicolai, Julie

Cph West

627

3.

Stine, Jeanette, Louise

Hansenberg

595
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DM i fest og farver

Filmanmeldelse

KVINDEN
I GULD
—
FILMANMELDELSE AF
Jesper Wung-Sung

Instruktør Simon Curtis’ historiske drama Kvinden
i guld er én lang sejrsgang for skuespillerinden
Helen Mirren og den kvinde, hun portrætterer.
Maria Altman (Helen Mirren) reder sit hår foran
spejlet på hotelværelset i Wien i 1998. Børsten
glider gang på gang gennem hendes hår med
langsomme, meditative bevægelser, og man ser,
hvorledes blikket i det aldrende ansigt vendes
indad … Og så er vi tilbage i Wien i slutningen af
1930’erne, til Marias bryllup, hvor hun danser med
sin ægtemand i familiens store herskabslejlighed
omgivet af alle dem, hun holder af – og publikum
forstår, at også Maria har været kvinden i guld!

Børsten glider gang på gang gennem
hendes hår med langsomme, meditative
bevægelser, og man ser, hvorledes
blikket i det aldrende ansigt vendes
indad …

”Kvinden i guld” er ellers kælenavnet for et af
verdens mest berømte værker malet af Gustav
Klimt. I virkeligheden hedder det ”Portræt af Adele
Bloch-Bauer I”, og Adele er ingen andre end Marias moster, der altså har siddet model til maleriet.
Et portræt, Klimt udfører på bestilling af denne
velhavende jødiske familie. Det får en prydplads

i lejligheden, hvor det hænger, indtil nazisterne
rykker ind i Østrig og beslaglægger familiens
besiddelser, herunder ”Kvinden i guld”. Maria og
hendes mand må flygte til USA, hvor de slår sig
ned i Los Angeles.
Filmens afsæt er Californien i 1998. Maria er enke,
har netop mistet sin søster, men visse af sidstnævntes efterladte breve åbner muligheden for få
maleriet tilbage i familiens eje. I en scene omtales
maleriet som ”Østrigs Mona Lisa” – det er vurderet
til over 100 millioner dollars og hænger på Wiens
flotteste kunstmuseum – og hermed er der kridtet
op til et retssalsdrama af de større. Den østrigske
stat forsøger med alle midler at holde på maleriet,
mens Maria tager kampen op gennem sin advokat
Randy Schoenberg (Ryan Reynolds). Sammen
rejser de til Østrig, og dermed tvinges Maria også
til en konfrontation med sin traumatiske fortid
Action- og komedieskuespilleren Ryan Reynolds
får altså en for ham eksotisk – og velspillet – rolle
som den nørdede advokat, der lægger arm med
den østrigske stat, men det er Helen Mirren, der
stjæler billedet i portrættet af kvinden, der må
tilbage i tiden for at få nutiden i vater. Det er således en film om fortid og nutid, ret og uret, skyld
og soning, og i sidste ende er ”Kvinden i guld” i
mere end én forstand fortællingen om en moden
kvinde, der finder hjem.
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Svendeprøven
EFTERÅRET 2015
—

FRISØR:
1 Sølvmedalje
32 Bronzemedaljer
45 Ros
7 Elever bestod ikke prøven
- 2 syge

KOSMETIKER:
3 Sølvmedaljer
4 Bronzemedaljer
6 Ros

FRISØR / Svendeprøverne i foråret 2015 er afviklet. 157 elever deltog i prøven – heraf 152 kvinder og 5
mænd. 7 elever bestod ikke prøven i en eller flere discipliner, 2 elever måtte melde afbud pga. sygdom
og er derfor tilbudt en omprøve den 11. og 12 januar 2016 på Tradium, Randers. For at bestå frisørfagets
svendeprøve skal alle discipliner bestås med mindst karakteren 2,00.

Bestået med sølvmedalje
—
Elev: Alex Frost, Charlottenlund
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos:, CPH West v./ GVU-elev,
Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Bestået med bronzemedalje
—
Elev: Sandra Sabrina Guldborg, Humlebæk
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Frisør Vangedal
Humlebæk Center 5B, 3050 Humlebæk

Elev: Camilla Bøgeskov Pedersen, Helsinge
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Salon Saabye
Nytorv 3, 3200 Helsinge
Elev: Sofie Ørnsø Byrholdt, København Ø
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: NHS CPH ApS
Værnedamsvej 17, 1819 Frederiksberg C
Elev: Christel Hestbek, København N
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Oaks ApS
Sofievej 1, 2900 Hellerup

Elev: Signe Hvidtfeldt Vestergaard, Køge
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Zenz Rosenborggade Aps
Rosenborggade 8, 1130 København K

 lev:Sandra Thisted Mikkelsen, Karlslunde
E
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Rikkes Hairdesign
Jernbanegade 9 B, 3480 Fredensborg

Elev: Rikke Klixbüll Castenskiold, Asnæs
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Salon Annie v./ Annie Dyrberg
Munkholmvej 26, 4300 Holbæk

Elev: Nanna Kiel Pedersen, Smørum
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: New Hair Design v./ Helle Mervald
Centrumgaden 9, 2750 Ballerup

Elev: Ann Møller Gauthier, København Ø
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Stuhr ApS v./ Elmer Stuhr
Købmagergade 7, 1150 København K

Elev: Charlotte Faaborg, Dragør
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: CPH West v./ GVU-elev
Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Elev: Sandra Marker Kofoed, Vanløse
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Capaldi Nørrebro ApS
Nørrebrogade 45, 2200 København N

Elev: Julie Eline Hansen, Brøndby
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Thorsen Coiffure
Neergårds Alle 7, 2650 Hvidovre

Elev: Natalia Mortensen, Nykøbing Sj
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Salon Retro
Svanestræde 2 st th, 4500 Nykøbing Sj.

Elev: Emilie Eljen Rasmussen, Ballerup
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Hairbase ApS v./ Dennis
Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby

Svendeprøven efteråret 2015

Elev: Melissa Kristiansen, Store Heddinge
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: Frisør Viva v./ Louise Antonsen
Dalbyvej 69, 4623 Lille Skensved

Elev: Camilla Toftegaard Kristensen, Harndrup
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Argento Aps
Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ

Elev: Isabell Dahl Dybmose, Løsning
Skole: Hansenberg
Elev hos: Klip 8 v./ Ann Nielsen
Østerbrogade 8B, 8722 Hedensted

Elev: Camilla B. Rasmussen, Assens
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Hairværk v./ Anne Mette Schultz
Skovvej 2C, 5610 Assens

Elev:Anette Hasselstrøm, Vejle
Skole: Hansenberg
Elev hos: Hairværk I/S v./ Christina Nielsen,
Nørregade 12E, 7100 Vejle

Elev: Kasper Andersen, Bindslev
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Frisør Willy v./ Gitte Falk Christensen
Pakhustorvet 6, 9870 Sindal

Elev: Camilla Sandholdt, Juelsminde
Skole: Hansenberg
Elev hos: Ønskelook v./ Charlotte Telling
Nordre Torstedvej 38, 8700 Horsens

Elev: Michelle Theilgaard Nielsen, Rask Mølle
Skole: AARHUS TECH
Elev hos: Frisør Morgenhår Horsens
Løvensørnsgade 12, 8700 Horsens

 lev:Danielle Kokholm, Tarm
E
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Hair Style v./ Adnan Hassan
Dalgas Plads 6, 7400 Herning
Elev: Mathilde Meldgaard Jensen, VidebækSkole:
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Frisør Morgenhår v./ Maria Wiche
Viborgvej 55, 7400 Herning

Bestået med ROS
—
Elev: Trine Modler Bentsen, Ballerup
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Frisørerne Dupont v./ Tina Dupont
Vestervej 2, 2630 Tåstrup

Elev: Mie Iversen., Herning
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Poul M Aalborg Storcenter
Dalgas Plads 7B, 7400 Herning

Elev: Line Fruerskov Andersen, Vipperød
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Klipin v./ Ole Knudsen
Ahlgade 4, 4300 Holbæk

Elev: Mette Smidt O. Christiansen, Tarm
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Hotn Tot v./ Marieke Cornelia Maria Terra
Toften 2, 6880 Tarm

Elev: Signe Wendt Wæverstrøm, Ølstykke
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Frisør Jetset v./ Jette Holmqvist
Egedal Centret 95A, 3660 Stenløse

Elev: Mette Jørgensen, Esbjerg
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: César Eugenio
Stormgade 11 st tv, 6700 Esbjerg

Elev: Daniella Dif van Hauen, Brøndby
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Claire-Palma ApS
Ny Østergade 5 St, 1101 København K

Elev: Sarah Bibi Lassen, Odense C
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Argento Aps.
Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ

 lev: Simone Melissa Ronak, Brøndby
E
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Klippesalonen
Brøndbyvestervej 27, 2600 Glostrup

 lev: Nathalie Susi G. Faarborg, Odense C
E
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Østergaard Intercoiffure
Pantheonsgade 22 s., 5000 Odense C

 lev: Maria Midtgaard A. Pedersen, Valby
E
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Klippestuerne
A/SFalkoner Alle 27, 2000 Frederiksberg

Elev: Nadia Frank Hansen, Slagelse
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Frisør Inge v./ Inge Strunge Madsen
Nørregade 14, 5800 Nyborg

Elev: Sarah Højstrup Lønberg, København NV
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Stuhr
Slangerupgade 1, 3400 Hillerød

 lev: Nanna Celine Bukdahl Brask, Mesinge
E
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Hårsaksen/Susanne Borne
Sortebrovej 3, 5690 Tommerup

Elev: Louise Larsen, Roskilde
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Hair Company Lyngby
Lyngby Hovedgade 9A, 2800 Lyngby

 lev: Stine Kvistgaard Andersen, Odense C
E
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: A Coiffure v./ Ali Celik
Overgade 35, 5000 Odense C

Elev: Lene Persson, Kalundborg
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Breiner Coiffure v./ Pia Breiner Sørensen
Nytorv 24, 4400 Kalundborg
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Elev: Charlotte Jørgensen, København Ø
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: CPH West v./ GVU-elev
Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Elev: Caroline Trøllund Jensen, Kolding
Skole: Hansenberg
Elev hos: Palmesalonen v./ Karen Friis
Palmealle 2, 6000 Kolding

 lev: Mia Bjarnø Sørensen, Albertslund
E
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Salon Q v./ Camilla Cramer Quottrup,
Vinkelvænget 29, 3330 Gørløse

 lev: Mette Stokbæk Petersen, Årre
E
Skole: Hansenberg
Elev hos: Hairplay v./ Dorthe Raun
Kongensgade 8A, 6700 Esbjerg

Elev: Betina Holst Sinkjær, København N
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Bomholt Intercoiffure
Grønnegade 26, 1107 København K

Elev: Mette Gjørtler Jensen, Padborg
Skole: Hansenberg
Elev hos: Salon Delux v./ Dorthe Damm Johansen,
Østergade 12, 6230 Rødekro

Elev: Michella Louise Schkolnik, Glostrup
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Hair Company Lyngby
Lyngby Hovedgade 9A, 2800 Lyngby

Elev: Sara Karimi Johansen, Børkop
Skole: Hansenberg
Elev hos: Passion By Bjerring v./ Katrine Bjerring
Søndergade 22, 7080 Børkop

Elev: Camilla Sølling Nederby, Roskilde
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Stender Ii ApS v./ Katarina Knattrup,
Farum Bytorv 34, 3520 Farum

Elev: Helle Andersen, Lemvig
Skole: Herningsholm
Elev hos: Modefrisør Trine Wilholm
Østergade 13, 7620 Lemvig

Elev: Bettina Winther Gislinge, Ballerup
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Stender Ii ApS v./ Katarina Knattrup,
Farum Bytorv 34, 3520 Farum

Elev: Lea Vikkelsø Jakobsen, Sunds
Skole: Herningsholm
Elev hos: MilleM Herning ApS v./ Hanne Mailbom
Silkeborgvej 16-18, 7400 Herning

 lev: Elisabeth Blicher, Skovlunde
E
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Salon Jargon
Jægersborggade 38 Kld th, 2200 København N

 lev: Tea Bæk Larsen, Silkeborg
E
Skole: Herningsholm
Elev hos: Torvets Frisørsalon v./ Søren Dige Nielsen ApS
Torvet 11, 8600 Silkeborg

Elev: Amanda Andersen, Valby
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Kaj & Peter Hair Company
Hvidovrevej 166, 2650 Hvidovre

Elev: Ditte Munk Sørensen, Varde
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Klippestuen
Søndergade 29, 6800 Varde

Elev: Christine Hornstrup Hansen, København NV
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Stuhr
Jægersborg Alle 32B, 2920 Charlottenlund

Elev: Mette Tranberg Pahuus, Ribe
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Afrodite Hår Og Trend
Bygaden 8, 6780 Skærbæk

Elev: Thi Linh Nguyen, København S
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Saco Copenhagen
Fiolstræde 34B st, 1171 København K

Elev: June Grønlund Larsen, Odense SV
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Argento Aps v./ Jimmy Egelund Nielsen
Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ

Elev: Nickie Ruhoff Aagaard Beck, Ølstykke
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: CPH West v./ GVU-elev
Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Elev: Line Elisabeth Johansen, Kværndrup
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: M & M Hairstyle ApS v./ Maria Johns
Korsgade 14 St th, 5700 Svendborg

Elev: Louise Thomsen, Næstved
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: Hair Shop v./ Anette Karms
Torvet 13, 4600 Køge

 lev: Silje Hagen, Odense C
E
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: S-Design v./ Sara Ewertsem
Klaregade 7, 5000 Odense C

Elev: Diana Jensen, Augustenborg
Skole: EUC SYD
Elev hos: Salon Bee Bob v./ Ann Dorthe Andersen
Storegade 4A, 6430 Nordborg

Elev: Sophie Gregersen, Nørresundby
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Salon Therese v./ Marianne Mikkelsen
Vestergade 11, 9400 Nørresundby

Elev: Nadja Gaarde Sørensen, Åbenrå
Skole: EUC SYD
Elev hos: Salon Thomsen ApS v./ Topper Thomsen
Perlegade 61, 6400 Sønderborg

Elev: Amalie Louise Hansen, Frederikshavn
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Camilla F v./ Camilla Fellov
Danmarksgade 50A, 990 Frederikshavn
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Elev: Anne Ranum Johansen, Nibe
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Hos Bundgaard v./ Mette Bundgaard
Østergade 44A, 9800 Hjørring

Elev: Sisse Annabella Ravn Larsen, Ålborg
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Frisør Lander v./ Mia Rasmussen
Vestergade 6, 9400 Nørresundby

Elev: Marlene Burholt S. Pedersen, Sindal
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Salon Elite Aps v./ Britta Hansen
Hymersvej 8, 9800 Hjørring

Elev: Mette Strøm, Århus C
Skole: TRADIUM
Elev hos: Id4u ApS
M.P.Bruuns Gade 25, 8000 Århus C

Elev: Camilla Nedergård Hindbo, Randers C
Skole: TRADIUM
Elev hos: Salon Bone´t v./ Berit Andersen
Vestergade 70, 8900 Randers C

Elev: Simone Tybo, Viborg
Skole: TRADIUM
Elev hos: Mens Og Womens Cut v./ Tina Dige Nielsen
Hjultorvet 7, 8800 Viborg

Elev: Simone Djervad Rasmussen, Århus C
Skole: TRADIUM
Elev hos: Head Office v./ Lani Sørensen
Jægergårdsgade 60, 8000 Århus C
Elev: Ditte Wirenfeldt Rasmussen, Randers C
Skole: TRADIUM
Elev hos: Tradium v./ Skolepraktik
Vester Alle 26, 8900 Randers C

Kosmetikerfaget /19 elever deltog i prøven – alle kvinder. 3 elever bestod med karakteren sølvmedalje,
4 elever bestod med karakteren bronzemedalje og 6 elever bestod prøven med karakteren ROS. For at bestå
kosmetikerfagets svendeprøve, skal eleven opnå gennemsnitskarakteren på mindst 2,00 i alle 8 discipliner.
Vi ønsker de nybagte frisørsvende og kosmetikere tillykke med resultatet. Frisør og Kosmetikerfagets
Fællesudvalg

 lev: Inga Radzeviciute, København Ø
E
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Kurhotel Skodsborg A/S
Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg
Elev: Sara Kotynski, Ålborg
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Hb Wellness v./ Hulda Tindskard
Nørregade 12, 9850 Hirtshals
Elev: Jeanette Foldager From, Herlev
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Faceitbeauty
Niels Ebbesens Vej 26 st, 1911 Frederiksberg C
Elev: Siranda Freya Flores Thorup, København V
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Klinik 1
Class ApS Falkoneralle 57, 1. Th, 2000 Frederiksberg
Elev: Lærke Kathrine H. Gundersen, Terndrup
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Liljas Hudpleje
Skrågade 8, 9400 Nørresundby
 lev: Sandra Bay Würtz, Skive
E
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Askepot Skønhedsklinik
Vestergade 37, 8600 Silkeborg
Elev: Julia Sønderby Andersen, Århus C
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Althea Face & Body ApS
Grønnegade 56 St, 8000 Århus C

Bestået med ros
—
Elev: Julie Gürtler Hansen, København Ø
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: tairway To Heaven
Usserød Kongevej 22, 2970 Hørsholm S
Elev: Katrine Corlin Christensen, Roskilde
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Hot N Tot ApS
Lyngby Hovedgade 46, 2800 Lyngby
Elev: Mia Marie Berg Beekhuijzen,
Fakse Ladeplads
Skole: Cph West - Frisørskolen
Elev hos: Dermabelle Skincare
Dronningens Tværgade 21, København K
 lev: Stina Wendner Mathiesen, Ringsted
E
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Relax Wellness v./ Anni Diedrichsen
Borgegårdsvej 1, 4600 Køge
Elev: Christina Damgaard, Svenstrup J
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Kristina Brændstrup Haldrup
Gammel Viborgvej 2, Svenstrup
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Som forhandler af kosmetiske produkter,
skal du have styr på kosmetikreglerne
Er du klar til, at Miljøstyrelsen kontrollerer dine produkter? Som forhandler af kosmetiske produkter
skal du kende kosmetikreglerne. Det er dit ansvar, hvis dine produkter ikke overholder reglerne.

Få styr på dit ansvar på kosmetikregler.dk

Miljø og Fødevareministeriet

Forhandlere
af kosmetiske
produkter har
et ansvar
—
En undersøgelse lavet af Miljøstyrelsen viser, at
flere forhandlere i Kosmetikbranchen ikke kender
deres ansvar i forhold til Kosmetikforordningen,
der ellers skal sikre, at kosmetiske produkter ikke
udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne. I 2016
skærpes kontrollen med overholdelse af reglerne
i forordningen. Derfor søsætter Miljøstyrelsen en
informationskampagne, der skal hjælpe forhandlere
af kosmetiske produkter til at blive bevidste om
deres ansvar.
Som nogle måske ville tro, er kosmetiske produkter ikke bare makeup og neglelak, men også produkter som tandpasta og bodylotion. Er du f.eks.
leverandør, selvstændig frisør eller kosmetolog,
indkøbsansvarlig på et apotek eller i et supermarked, og forhandler disse og lignende produkter,
bliver din virksomhed i forhold til Kosmetikforordningen betegnet som distributør af kosmetiske
produkter.
Som distributør af kosmetiske produkter er man
underlagt en række regler, der skal sikre forbrugernes sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at distributørerne er bevidste om deres ansvar og sikrer at
kosmetikreglerne i Kosmetikforordningen bliver
overholdt. Reglerne omfatter bl.a. krav om, at de
produkter, der forhandles, skal være mærket med
indholdsdeklaration og batchnummer, samt en
pligt for distributøren til at indberette alvorlige uønskede virkninger fra produkterne til Miljøstyrelsen.
Udfordrede på få ressourcer
Ifølge Miljøstyrelsens undersøgelse er virksomheder
generelt opmærksomme på, at de produkter, de
forhandler, lever op til kosmetikreglerne. Specielt

små og mellemstore virksomheder oplever dog,
at det kan være svært – dels fordi reglerne ved
første øjekast kan fremstå indviklede, og dels
fordi de små og mellemstore virksomheder ikke
har samme ressourcer og systematik, som større
virksomheder har. Forbrugernes sikkerhed og
den skærpede kontrol i 2016 betyder dog, at også
distributører i små og mellemstore virksomheder
skal sætte sig grundigt ind i reglerne for at sikre, at
de produkter, de forhandler, lever op til Kosmetikforordningen. Heldigvis er der hjælp at hente, så
distributører nemmere kan få styr på deres ansvar
og de regler, de er underlagt.
En hjælpende hånd
For at skabe de bedste forudsætninger for at
distributører af kosmetiske produkter kan opfylde
deres forpligtelser, har Miljøstyrelsen som led i
informationskampagnen lanceret www.kosmetikregler.dk. Her kan aktører i kosmetikbranchen
få indsigt i, hvilken rolle og hvilket ansvar de har,
finde information om Kemikalieinspektionen og få
tips til, hvor de løbende kan holde sig opdateret
om relevante nyheder inden for branchen.
Fakta
• Der er i perioden 2013-2016 afsat 20 millioner kr.
til at øge informationen og skærpe kontrollen af
forbrugerprodukter. Som en del af indsatsen bliver
der i 2016 sat fokus på bl.a. kontrol af kosmetiske
produkter.
• Inden kontrollen igangsættes, iværksætter Miljøstyrelsen en informationskampagne, der har som
formål at skabe bedre kendskab til reglerne i Kosmetikforordningen blandt kosmetikbranchens aktører.
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EM i Paris

Guld til glade konkurrencefrisører…
Tekst: Svend Jensen / Foto: Helle Holm Jensen

”I dagene 20. og 21. september 2015 blev der afholdt EM i konkurrencearbejde for
dame, herre- juniorer og seniorer i Paris.

EM i Paris

Flere end 700 konkurrencefrisører fra i alt 36 lande
var mødt til dette års EM i Paris for at kæmpe om
de bedste placeringer.
Blandt denne store gruppe af deltagere var også den
danske delegation på i alt 16 deltagere. Nogen med
stor rutine og også med tidligere medaljeplaceringer
i baggagen, andre er med for allerførste gang. Uanset
om man er erfaren konkurrencefrisør eller helt grøn,
kan man let blive både forpustet og nervøs, når
man ser de store frisørnationer som Frankrig, Italien,
Rusland, Korea med alle deres kampråb, faner og
talrige supporters, som trofast støtter dem gennem
konkurrencerne. Her kommer man ikke blot for at
deltage, man kommer for at vinde.
Det massive pres fra disse nationer påvirkede dog
ikke nok til, at Danmark skulle forsvinde i mængden. Stille og roligt kæmpede den danske delegation sig gennem sine discipliner og leverede et
overordentligt flot resultat. Der var stor støtte fra
både trænere og andre kompetente fra den danske delegation. Det virkede som en stor familie,
når man besøgte danskerne backstage. Uanset
placering kunne Danmark både som team og individualister være stolte af indsatsen. Repræsentanter
fra Faglig Ordning var tilstede under hele arrangementet,
og støttede såvel trænere som deltagere.
Forud for konkurrencerne har de danske dommere
og officials sammen med de andre nationer deltaget
i et fælles OMC-seminar, der sikrer at eventet bliver afviklet og bedømt så retfærdigt som overhovedet muligt.

i Seoul den 27.-29. marts 2016. Det så meget
spændende ud, og koreanerne har da også sat
alle sejl til og håber på deltagelse fra alle 50 OMC
medlemslande.
Danskerne ender faktisk på en delt tredieplads
(med Frankrig), hvis man tæller antallet af guldmedaljer. Det er virkelig godt gået, når man ser
på de nationer som Danmark har slået. Rusland,
Tyskland, Taiwan, Serbien og Sverige er nationer,
der alle tidligere har vejet tungt i metallerne de
måtte denne gang se sig slået stort af den lille
danske delegation.
De 5 største nationer til EM
(når man tæller guldmedaljer)
9 / Italien
6 / Korea
5 / Danmark
5 / Frankrig
4 / Rusland
Plads til forbedringer
Selv om Danmark klarer sig utrolig flot i konkurrencearbejde, kan det sagtens gøres endnu bedre. I 2014
kom de danske konkurrencefrisører hjem fra Frankfurt med 2 guldmedlajer, 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje samt flere gode podiepladser. Dengang
var vi også vildt begejstrede og kunne ikke i vores
vildeste fantasi have forestillet os, at dette resultat
skulle kunne overgås, så flot som det er blevet i år.

Præmieoverrækkelsen foregik både søndag og
mandag aften i en af de tilstødende haller. Her
kunne præsidenten for OMC, Salvatore Fodera,
stolt byde velkommen til fest for frisørerne. Alle
sad spændte og ventede på at deres navn måske
ville blive råbt op. Hver nation sad samlet i hver
sin gruppe, og det var med til at indele salen geografisk. Ingen var i tvivl om hvor de store nationer
sad. Men snart skulle de også opdage hvor den
danske delegation sad. For Danmark blev råbt op!
Hele 5 guldmedaljer, 3 sølvmedlajer, 3 bronzemedaljer samt flere andre gode placeringer blev det
til, og Danmark er helt klart med i eliten, når man
taler om konkurrencearbejde. Se de flotte resultater på hjemmesiden.

Deltagerne udtaler, at det er hård træning, engagement og beslutsomhed der ligger bag resultaterne, samt at de er villige til endda at give den
en ekstra tand i fremtiden. Det skal nok lykkes,
for deres viljestyrke er stor, og deres potentiale er
virkelig godt. Men det er ikke kun deltagerne der
kan gøre en forskel. Som sagt så mange gange
før, kan vi der følger deltagerne også lige give den
en ekstra tand. Hvorfor ikke lykønske dem med
resultatet eller måske endda møde op til det næste
arrangement og vise vores interesse og begejstring for det flotte arbejde. Det vil helt sikkert
kunne mærkes og være med til at gøre en stor
forskel. Sidst, men ikke mindst, kunne flere måske
tage imod udfordringen som den næste danske
konkurrencefrisør.

Aftenen bød også via et videoklip på en invitation
til OMC Hairworld 2016 i Korea. I denne video
præsenterede Koreas repræsentant, Choi YoungHee det kæmpe arrangement, der vil blive afviklet

Som frisørmester har du også muligheden for at
opfordre de elever, der har talentet til at prøve
denne genre. Det værste der kan ske er at man
udvikler en dygtig og dedikeret assistent
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Frisørkurser på Syddansk
Erhvervsskole (SDE) Forår 2016
Læs mere: www.efteruddannelse.dk eller sde.dk

Aktuel klipning og frisuredesign.
Kursusnr. 43410.
3 dages kursus
Kursusperiode 29/2 - 1/3 - 2/3

Praktiske informationer
Kurserne er bygget op på en dansk/skandinavisk
fortolkning af de internationale trends og tidens
tendenser.

—
Inspiration til nyeste frisuredesign.
Kursusnr. 40889.
1 dags kursus.
Du kan vælge imellem den 1/2 eller 30/3
—
Inspiration til den grønne trend.
Kursusnr. 42837.
1 dags kursus.
Du kan vælge imellem den 11/1 eller 8/2
—
Inspiration til langt hår.
Kursusnr. 42853.
1 dags kursus.
Du kan vælge imellem den 25/1 - 4/3 – 25.4
—

Målgruppe:
Frisører
Deltagerantal:
min. 8 / max. 16
Undervisningssted:
Center for Hår og Wellness
Munkebjergvej 130
5230 Odense M
Økonomi:
Det koster 110 kr. pr. dag for frisører, hvis du ikke
har en videregående uddannelse og inden for
AMU-målgruppen.
Er du uden for målgruppen, er det muligt at deltage på det valgte kursus for fuld taksameterpris.
Du kan søge løntabsgodtgørelse (VEU) på ca. 661
kr.(2015-takst) pr. kursusdag samt befordring efter
gældende regler på www.efteruddannelse.dk

—

Har du mere end 60 km. til skolen og er indenfor
målgruppen, er der mulighed for indkvartering,
som er indeholdt i deltagergebyret – dette gælder
dog ikke for ledige. Hvis du er ledig, skal du have
godkendelse fra din a-kasse/jobcenter for at deltage på kursus

Inspiration til makeup for kosmetikere.
Kursusnr. 47285.
1 dags kursus
Du kan vælge imellem den 26/1 eller 5/4

Tilmelding:
På efteruddannelse.dk – har du spørgsmål til
tilmeldingen, så kontakt administrationen på
+45 63 12 64 12 eller på can@sde.dk

—

Faglige spørgsmål:
Ring til Tina Bak: +45 22 26 14 54.

Farve og finishprodukter i frisørsalonen.
Kursusnr. 47590.
1 dags kursus
Du kan vælge imellem den 18/1 eller 20/6

Husk at du skal bruge kursusnummeret til at
finde kurset på efteruddannelse.dk
Kurset henvender sig målrettet til frisører.
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Efteruddannelse
—
I KØ TIL KLIPPEKURSUS

En række AMU-kurser på Center for Hår & Wellness
på Syddansk Erhvervsskole i Odense er så populære, at folk nærmest står i kø for at melde sig til. Vi
har spurgt to af de glade kursister, som var med i
slutningen af oktober, hvorfor.
Helle Lund, 51, Salon Hair i Skive, har været i
branchen i 35 år: ”Jamen, det var bare et super
godt kursus. Jeg kunne mærke, at lærerne virkelig
ville det. De var virkelig gode til at lære fra sig, og
jeg kom hjem med en masse gode ting.
Jeg vil helt sikkert opfordre andre til at gøre brug
af deres efteruddannelse. Som medlemmer har
vi jo krav på to ugers efteruddannelse om året,
og det er virkelig synd ikke at bruge dem. Jeg har
været i faget i 35 år, men jeg kan stadig lære nyt
og få nye ideer og tips. Også fra de andre kolleger
på holdet.
Men jeg må sige, at det er lidt svært at melde sig til.
Det hele foregår på nettet, og det er jo ikke alle os frisører, der er så gode til computere. Det er simpelthen
for besværligt. Så desværre er der nok mange, der
giver op, fordi de ikke kan finde ud af det. Men når
man først er meldt til, så kører det bare. Jeg kan
virkelig anbefale det. Virkelig.”
Dorthe Laursen, 52, selvstændig i Salling, har været i branchen i 19 år: ”Jeg havde fire undervisere
og lærte både om langt hår, damehår, gammeldags barbering og herreklip samt makeup. Det var
en hel vifte. Det var super godt.
Jeg har altid benyttet mig af min ret til efteruddannelse, og jeg synes, det er synd, at ikke flere
melder sig til det. Man kan få 10 dage om året – og
det hele er betalt. Så det vil jeg helt klart anbefale.
Jeg tror, at grunden til, at så mange ikke gør brug
af deres ret til efteruddannelse, er, at det er lidt
besværligt at melde sig til. Det foregår jo over
nettet, og det er nok det, der gør, at folk holder sig
tilbage.
Men det er altså super godt. Også dejligt at sparre
med hinanden som kolleger. Jeg talte for eksempel med én af de andre, som kører med noget
aftenklip, hvor kunderne også får et glas vin.
Det, synes jeg, var en super idé. Så den har jeg
kopieret. Til næste år skal jeg helt sikkert med igen
– selv om det altså er lidt bøvlet at melde sig til.”

LØN og LØNSYSTEM
Frisør og Kosmetikerforbundet er i gang med at drøfte nyt lønsystem med mesterforeningen. Dette blev
aftalt ved sidste overenskomstforhandling som man
kan se i Bilag 27 i overenskomsten. I den anledning
holder vi i løbet af januar, februar, marts og april
cafémøder rundt omkring i landet for at få input fra
dig til, hvordan et lønsystem kunne se ud.
Nedenfor kan du se datoerne for cafémøderne, så du
allerede nu kan reservere datoen i kalenderen.
Hvis du ved, at du ikke vil kunne deltage i et cafémøde, er du meget velkommen til at sende dine synspunkter om det nuværende lønsystem eller ideer til
et nyt til DFKF@forbundet.dk
Adresse på cafeer og bynavn vil blive meddelt på
Frisør og Kosmetikerforbundets hjemmeside senere.

Cafémøder i 2016:
Slagelse / Tirsdag d.12 januar kl. 19.00
Lolland/Falster / Tirsdag d.19 januar kl. 19.00
København / Tirsdag den 26. januar kl. 19.00
Fyn/Middelfart / Tirsdag den 9. februar kl. 19.00
Jylland/syd / Tirsdag 1. marts kl. 19.00
Midtjylland / Tirsdag den 15. marts kl. 19.00
Nordjylland / Tirsdag den 5. april kl. 19.00
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Jeg havde aldrig klaret det alene

JEG HAVDE ALDRIG
KLARET DET ALENE
—
Da alt gik galt på arbejdet, fik Ditte hjælp af forbundet

Tekst: Søren Johannesen

Da 27-årige Ditte i sommer
gik ned med stress efter en
svær periode i salonen,
havde hun aldrig drømt om,
at sygemeldingen skulle
komme til at koste hende
arbejdet. Men det gjorde den
– og faktisk kunne det været
gået meget værre, hvis ikke
det havde været for DFKF.

Jeg havde aldrig klaret det alene

Ditte var jublende glad, da hun i 2014 blev ansat
som barselsvikar i en lille, populær salon. Hun
trivedes i salonen, og kunderne var begejstrede for
hende. Det var perfekt.
Imidlertid fik en af de to ejere – den chef Ditte var
vant til – lyst til at søge nye udfordringer og besluttede sig for at trække sig ud af salonen. Heldigvis
tilbød den nye chef – hende der havde født – Ditte
en fastansættelse, da hun vendte tilbage fra barsel
den 1. maj i år.
Ditte kunne ikke rigtig lure, hvilke tanker den nye
chef gjorde sig om fremtiden, og når hun tog mod
til sig og spurgte, følte hun ikke, at hun kunne få
klar besked. ”Det påvirkede mig faktisk meget, også
mere end jeg havde troet. Selv om chefen faktisk
var en sød person, havde jeg svært ved at fungere
på arbejdet. Det var simpelthen for ustruktureret
det hele,” fortæller Ditte.
Pludselig kunne hun ikke længere sove om natten,
tankerne hvirvlede rundt i hovedet på hende, og
da hun i begyndelsen af juli pludselig blev syg med
influenza, var det nærmest en lettelse; nu kunne
hun i det mindste få sovet.
Ditte var syg i 14 dage, og hendes læge var ikke i
tvivl: Ditte skulle sygemeldes med stress. Det, syntes Ditte på det tidspunkt, var måske lidt voldsomt,
så i stedet blev hun, chefen og lægen enige om, at
Ditte tog på sin planlagte sommerferie til Kreta en
uge– og så måtte de se, hvordan det gik, når hun
kom hjem.
Da Ditte kom tilbage fra sin ferie, holdt hun efter
samråd med sin læge et møde med chefen i salonen. Ditte bad om mulighed for at starte op i en
deltidsstilling, når hun forhåbentlig snart var kommet sig helt, måske i løbet af to-tre uger. Det var
slet ikke noget problem, bedyrede chefen, som ved
samme møde fortalte, at revisoren i øvrigt havde
fundet en mindre fejl i regnskaberne, og at det så
ud til, at Ditte desværre havde fået udbetalt 4.500
kr. for meget i løn. Ditte var rystet og aftalte straks
med chefen, at hun kunne trække pengene fra de
næste par måneders løn.
Men så gik tingene for alvor i hårdknude.
”Efter tre uger fik jeg min første lønseddel, og jeg
kunne se, at den var helt forkert. Jeg havde blandt
andet fået udbetalt sygedagpenge for den uge,
jeg var på ferie, og der var en masse ting, der var
regnet helt forkert ud,” fortæller Ditte, som derfor
ringede til DFKF for at få hjælp til at rede trådene ud.

Hun sendte forbundet sine lønsedler, og hurtigt
stod det klart, at situationen var endnu værre,
end Ditte havde troet. ”Det viste sig, at jeg faktisk
havde fået hele 26.000 kr. for meget i løn i løbet af
min ansættelse. Tallene hang slet ikke sammen på
lønsedlerne. Revisoren havde skrevet forkerte tal
på, og det hele var noget rod,” husker Ditte, som
straks kontaktede sin chef, som kontaktede sin revisor, og så var Fanden for alvor løs i Laksegade.
Selv om chefen og revisoren anerkendte, at
de havde kludret i det, var chefen, ifølge Ditte,
tydeligvis vred over, at Ditte havde involveret sin
fagforening.
Nu lød beskeden pludselig, at Ditte alligevel ikke
kunne få lov at starte roligt op – ja, faktisk var det
ikke længere sikkert, at hun overhovedet var velkommen tilbage i salonen, når hun blev rask.
Efter omkring to måneder fik Ditte besked på at
aflevere sine nøgler til salonen – angiveligt fordi
rengøringskonen skulle bruge dem – og hun blev
også slettet fra salonens Facebook-side samt fra
ejerens private Facebook-side. ”Og så kunne jeg jo
godt mærke, at jeg stod til en fyreseddel.”
Heldigvis havde Ditte gjort det rigtige ved at kontakte DFKF. Det lykkedes forbundet at få forhandlet
en aftale på plads, så Ditte i det mindste ikke skulle
betale de 26.000 kr. tilbage, som salonen havde
betalt hende for meget. Til gengæld måtte hun så
acceptere fyringen.
”Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg ikke kunne komme tilbage. Men det hele var bare gået i hårdknude
for os. Det er nok desværre ofte sådan med små
virksomheder, at chefen ikke vil acceptere sygdom.
Men man kan jo blive syg i alle brancher. Det er
hårdt arbejde at stå i en salon. Vi kan også få stress.
Det er bare super ærgerligt,” lyder det fra Ditte.
Hun var sygemeldt indtil 1. november, hvorefter
hun blev løst fra sin kontrakt i salonen. Hun er nu i
gang med at lede efter et nyt arbejde.
”Jeg er virkelig glad for, at jeg havde DFKF i ryggen
i denne her sag. Jeg ved ikke hvor mange mails, vi
har sendt frem og tilbage, og hvor mange timer, jeg
har talt i telefon med dem hver eneste uge, men de
har virkelig været en kæmpe, kæmpe hjælp. Det
må jeg sige.”
”Jeg havde aldrig klaret det her alene. Overhovedet. DFKF har lagt rigtig mange timer i at hjælpe
mig,” konstaterer Ditte taknemmeligt.
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@MARIANNEJENSENHAIR

1268

opslag

7719

followers

826

following

Send dit stylede foto
Til mj@mariannejensen.dk eller del på Instagram med @Mariannejensenhair
Næste gang er det måske dit foto, vi bringer i næste nummer af Spejlet?

@natachasorensen
Natacha H. Sorensen
Linde Salonen

@christelhestbek
Christel Hestbek
Oak-s Intercoiffure

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Freelance

@kimnordbo
Kim Nordbø
Frisør Træholt / Århus

@christelhestbek
Christel Hestbek
Oak-s Intercoiffure

@jeannettehair
Jeannette Grønborg Svendsen
Freelance

Instagram
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@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Freelance

@nregitzeals
Regitze Mortensen
A+ Intercoiffure / Randers

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Freelance

@natachasorensen
Natacha H. Sorensen
Linde Salonen

@catrinekrog
Catrine Krog
Poul M

@kimnordbo
Kim Nordbø
Frisør Træholt / Århus

@hair_by_A
Adrian Møbius
Zenz Organic Hairdressing

@christelhestbek
Christel Hestbek
Oak-s Intercoiffure

@jeannettehair
Jeannette Grønborg Svendsen
Freelance
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Indsigt
—

FAGLIGE SAGER FRA DFKF

Sag:
Simply the Beth, Fisketorvet
—
Simply the Beth, Fisketorvet – København V
Systematiske og årelange brud på
frisørfagets overenskomst
Frisørmester Beth Aasholm, der har Simply the
Beth på Fisketorvet i København, er smidt ud af
frisørmesterforeningen dofk. Årsagen er systematiske og gentagne brud på frisørfagets overenskomst og manglende efterlevelse af indgåede
aftaler.
Beth Aasholm betaler konsekvent ikke den
korrekte overenskomstmæssige løn og pension,
feriepenge og SH-bidrag betales ikke til tiden. Der
udleveres heller ikke lønsedler til tiden.
Når aftaler bliver indgået om betaling, bliver de
ikke efterlevet til tiden.
Beth Aasholm skylder mange penge både til
forbundets medlemmer og til forbundet. Nye ansattes tilgodehavender bruges til at betale gamle
ansattes feriepenge og pension.
Der verserer derfor hele tiden retssager i form af
enten fogedsager, konkursbegæring og sager for
Arbejdsretten.

trækker hårdt på DFKF’s sekretariat, på forbundets
advokat og det fagretlige tvisteløsningssystem.
Hver måned føjes nye krav til de bestående. Dofk
har haft den mulighed at ekskludere Beth Aasholm. Det er ikke en mulighed for os. Så indtil det
måtte lykkes for DFKF at få stoppet hende ved
afsigelse af konkursdekret, har vi som forbund ud
over at forfølge de mange sager kun den mulighed
at fortælle medlemmerne om de faktiske forhold
på salonen, slutter Pernille Meden.
Kommentarer fra Beth Aasholm modtaget den 4.
november 2015:
Kære Pernille
Idet min virksomhed pr. 30. oktober 2015 ikke eksisterer længere iflg. overenskomst imellem SKAT
og mig, ser jeg ingen anledning til, at du vil bringe
denne artikel.
- Der er intet at advare imod, idet jeg ikke længere er arbejdsgiver og mit CVR no. er ophørt.
Jeg har aldrig ageret i ond tro og har altid kæmpet
for mine medarbejderes ve og vel - og er vel ikke
den første der har siddet i lignende situation.
Mvh Beth Aasholm

Pernille Meden, faglig chef i DFKF udtaler, at hun
i sine 19 år i DFKF ikke har oplevet tilsvarende systematiske og løbende brud - helt frem til nu - på
overenskomsten og de fagretlige regler. Sager der

DFKF: I skrivende stund den 4. november 2015 er
virksomheden fortsat aktiv på SKAT. Uanset lukket
CVR. nr. hæfter Beth Aaholm personligt.

DFKF

Sag:
7437
Fra enkeltmandsfirma til salon med 2 selvstændige
indehavere

Sag:
7437 / 2012

—

En sag, der tog sin begyndelse i december 2011 illustrerer, hvor grænserne
går på det her område.

10.000 kr. i bod til DFKF for manglende
indsendelse af lejeaftale til godkendelse.
Frisørfagets overenskomst har i § 31 bestemmelser om, på hvilken måde medlemmer af dofk
skal drive deres frisørsalon, når det drejer sig om
ejernes aftaler med hinanden. Det gælder både
ved etableringen af den selvstændige virksomhed, og når der sker ændringer i driftsformen.
Der er også regler om, at overenskomsten
skal overholdes og om, at der ved mere end 2
indehavere skal være et tilsvarende antal svende
ansat på fuld tid. Der er regler om det samme i
forbundets vedtægter.
Stoleudlejning/stoleleje er forbudt både i henhold til overenskomsten og efter vedtægterne.
Der er mange der ikke kan forstå, at stoleudlejning i henhold til overenskomst/vedtægter er
forbudt.
Principperne bag reglerne i overenskomst/vedtægter er de samme. Der er aftalt begrænsninger
for fri adgang til etablering af selvstændig virksomhed. Reglerne har til formål at værne om, at
frisørsaloner i Danmark skal kunne drives under
ordnede forhold for lønmodtagerne, hvor der
er en ordentlig løn, løn under barsel, sygdom,
betalt ferie, pension, regulering af arbejdstid,
ulempetillæg etc.
Disse principper ville være truet ved fri og
uhæmmet adgang til etablering af selvstændig
virksomhed, hvor ethvert frisørjob i princippet
kunne foregå som lejer af en stol eller ved deltagelse i kompagniskaber uden øvre grænser. Her
gælder ikke lønmodtagerrettigheder.
Derfor er der også i både overenskomst og DFKF’s vedtægter regler om indsendelse af forretningspapirer til godkendelse i organisationerne.

—

En frisørmester drev sin salon som enkeltmandsfirma og havde tre svende ansat. Den 8. december 2011 solgte mesteren halvdelen af salonen
til den ene svend og afskedigede samtidig de to
andre svende. Ud over købekontrakten indgik
de to parter en lejeaftale, idet salonen er beliggende i en ejendom, som ejes af sælger. Endelig
indgik parterne en samarbejdsaftale om driften af
salonen fremover. Kontrakterne blev ikke indsendt
til DFKF til godkendelse, inden den nye drift blev
påbegyndt.
Sagen kom til forbundets kendskab, fordi de
to andre svende blev fyret. Det var forbundets
holdning, at fyringerne ville være usaglige, hvis
årsagen til fyringerne var etablering af overenskomststridig selvstændig virksomhed.
Der opstod herefter uenighed mellem dofk og
DFKF om, hvorvidt overdragelsen af den halve
salon indebar brud på frisørfagets overenskomst.
Den 27. februar 2014 blev der afsagt kendelse
om fortolkning af overenskomsten. Den gav dofk
medhold i, at den valgte samarbejdsform med køb
af en halv salon ikke stred mod overenskomsten.
DFKF fik derimod medhold i, at det udtrykkeligt
fremgår af overenskomsten, at lejekontrakten
skulle indsendes til organisationerne til godkendelse, og at dette krav er velbegrundet.
DFKF fortsatte herefter sagen for Arbejdsretten
med påstand om, at manglende indsendelse af
lejekontakt var brud på overenskomsten, og at
aftalen som sådan stred mod Hovedaftalens § 6.
Den 17. august 2015 faldt Arbejdsrettens afgørelse. Vedrørende brud på Hovedaftalen fandt
Arbejdsretten det ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at den anvendte konstruktion ikke
gav den tidligere svend en reel stilling som selvstændig. Der blev herved lagt vægt på, at aftalen
indeholdt bestemmelser om gensidige misligholdelsesbeføjelser samt på, at aftalekomplekset ikke
giver den indklagede mester adgang til at afskedige den tidligere svend.
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Arbejdsretten kom også frem til, at overenskomstens vilkår om indsendelsespligt var overtrådt
som fastslået ved kendelsen den 27. februar 2014.
Arbejdsretten bemærkede, at overholdelse af indsendelsespligten må anses for at være af væsentlig betydning for at sikre, at det aftalte ikke indeholder urimeligt byrdefulde vilkår for lejeren, samt
for at give organisationerne mulighed for at påse,
at der ikke sker omgåelse af overenskomsten.
Arbejdsretten fandt på den baggrund, at den
indklagede mester skulle betale en bod til DFKF på
10.000 kr.

Kære Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

SAG:
9257 / 2015
—
120 sygedage – funktionær – opsigelse
skal ske i umiddelbar forlængelse af at
de 120 sygedage er indtrådt.
Et medlem, der er frisør, var ansat på funktionærvilkår og var underlagt 120-dagesreglen i
funktionærloven. Hun blev opsagt den 29. juli
2015 begrundet med ”omstrukturerring”. Opsigelsesvarslet udløb den 30. november 2015. Der
skulle arbejdes normalt i opsigelsesperioden og
betales en fratrædelsesgodtgørelse efter udløbet
af opsigelsesvarslet.
Medlemmet blev sygemeldt den 18. maj 2015.
Den 28. september 2015 foretog virksomheden en
supplerende opsigelse og afkortede medlemmets
opsigelsesvarsel med en måned med henvisning
til 120-dagesreglen.
DFKF protesterede mod den skete afkortning og
henviste til, at der på det 2. opsigelsestidspunkt
var forløbet 134 sygedage og at vilkåret i 120
-dagesreglen om at opsigelse skal ske i tilknytning
til de 120 sygedage er gået, ikke var opfyldt.
Virksomheden anerkendte, at opsigelsen ikke var
sket i umiddelbar tilknytning til 120 sygedage og
at medlemmet derfor var berettiget til at modtage
løn til udløbet af opsigelsesvarslet den 30. november 2015.

Jeg blev fyret for en måned siden. Jeg
har opdaget, at jeg skrev under på en
opsigelse, der er tilbagedateret 4 uger.
Jeg var eneste ansatte og derfor stoppet uden opsigelsesvarsel. Hvad kan jeg
gøre nu?
Det er ikke let at tilbagekalde sin underskrift med
den virkning, at den ikke har gyldighed. Når der er
gået en måned, er du alt for sent ude.
Der vil i denne her situation heller ikke være vidner,
der kan støtte din sag
—
Jeg er blevet opsagt med 2 ugers varsel.
Jeg er stoppet i salonen og har søgt
dagpenge. A-kassen, som nu har undersøgt sagen, har henvist mig til DFKF,
da mit opsigelsesvarsel kun er 2 uger,
hvilket måske er en fejL?
I det her tilfælde er varslet 4 uger efter gældende
overenskomst og ikke kun 2 uger, som du har fået
på skrift. Du må ikke give afkald på dit opsigelsesvarsel med den konsekvens, at du ikke tjener din
løn men i stedet skal have arbejdsløshedsdagpenge.
DFKF rejser sagen over for dofk, så du får dit overenskomstmæssige opsigelsesvarsel – dvs. dine 2
ugers løn.

DFKF

Jeg er i dag blevet bortvist og anklaget for tyveri af to produkter. Jeg blev
tvunget til at skrive under under trussel om politianmeldelse. De var tre mod
én, og jeg skrev under for at slippe væk.
Jeg har ikke stjålet. Hvad gør jeg?
En bortvisning er en opsigelse uden varsel. I frisørog wellnessoverenskomsterne er der regler om, at
den ansatte svend/mesterstedfortræder er forpligtet til at kvittere for modtagelsen af en opsigelse/
bortvisning. Det er ikke det samme som at kvittere
for indholdet, men det vil ofte af de retsinstanser,
der skal bedømme de her forhold efterfølgende,
blive vurderet som en accept af indholdet.
Det er vigtigt at man som ansat er klar over, at
man skal protestere på stedet, hvis opsigelsen/
bortvisningen er givet med en begrundelse, som
man ikke er enig i. Det kan f.eks. dreje sig om
beskyldninger om tyveri som her. Lig ikke under
for trusler om politianmeldelse. Har du ikke stjålet,
kan du med sindsro imødese en politianmeldelse.
Kendetegnende for mange af de her situationer
er, at arbejdsgiveren er velforberedt – den ansatte er fuldstændig uforberedt og bliver derfor
overrumplet af mesteren og dennes eventuelle
hjælpere. Du får derfor sat din underskrift blot for
at slippe ud af en meget ubehagelig situation.
Skriv aldrig under på, at du er enig i forhold, du
ikke er enig i. Det gælder uanset om du bliver
mødt med en opsigelse/bortvisning på arbejdet,
uden for arbejdstid eller hvis arbejdsgiveren eller
hendes mand banker på døren derhjemme kl. 23,
som sågar også forekommer.
Er du alligevel kommet til at skrive under, gælder
der ultrakorte frister for at fortryde din underskrift.
I praksis højst 2 dage.
Skriv på opsigelsen: Kvitterer for modtagelsen –
ikke for indholdet.
—
Jeg har nu fået udleveret min kontrakt
samtidig med, at jeg fik min opsigelse. Jeg
har rykket mange gange for kontrakten.
Jeg kan se, at der ved min underskrift er
sat en dato ind, som ligger ni måneder
tilbage i tiden. Kontrakten er desuden
også mangelfuldt udfyldt med hensyn
til arbejdstid og løn. Hvad gør jeg?

Der er hverken i ansættelsesbevisloven eller overenskomsten pligt til at underskrive de her papirer.
Men det er også sådan, at en arbejdsgiver gerne
vil sikre sig bevis for, at de dokumenter man som
arbejdsgiver lovmæssigt og overenskomstmæssigt er forpligtet til at udarbejde og udlevere til dig,
rent faktisk er udleverede.
Her følger hvad du anbefales at gøre:
• Du skal altid selv skrive dato og årstal på de
ansættelsespapirer, du modtager.
• Du skal afvise at skrive under, hvis du ikke samtidig
får en kopi. Det er for modtagelse du kvitterer.
• Om der kan forlanges betaling af en godtgørelse
afhænger af en nærmere vurdering af, om den
manglende kontrakt og de fejl den har, rent faktisk
har medført tab eller risiko for tab for dig.
—
Jeg er elev og ikke fyldt 18 år. Mesteren
vil have mig ud. Jeg har været på salonen i 2 år og har nu skrevet under på en
gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen.
Er du under 18 år, skal underskriften på ophævelsen sættes af forældremyndighedens indehavere.
Din underskrift er ikke gyldig og du vil sammen
med dine forældre kunne kræve erstatning for
ensidigt ophævet uddannelsesaftale.
Mange har skrevet under på, hvad de troede var
en ensidig ophævet aftale og opdager efterfølgende,
at der er sat x i gensidig ophævelse.
Derfor:
Hvis mesteren vil ophæve din uddannelsesaftale:
Eleven behøver ikke at skrive under – så lad være
med det.
—
PAS PÅ! UNDERSKRIFTEN BINDER
Skriv aldrig under på noget, du ikke er enig i.
Er du havnet i en situation, hvor du har skrevet
under på ting du fortryder, skal du straks rette
henvendelse til DFKF for at få en vurdering af,
hvilke muligheder der kan være. Mulighederne
afhænger af situationen.

55

Information fra DFKF

56

JUL &
NYTÅR

2015
Juleugen
- 6 hverdage før jul kan der arbejdes til kl. 20.00.
Dette skal varsles med 4 uger.
Der kan arbejdes over i juleugen indtil 12 timer for
svende, mens overarbejde er ubegrænset for mesterstedfortrædere. Elever skal normalt ikke arbejde
over, da overarbejde for elever kun må finde sted
ved pludselige, uforudsigeligt opståede behov.
Skal du arbejde søndagen før jul, dvs. den 20. december, skal timerne indgå i den normale arbejdstid i uge 52, og du skal have 100 procent tillæg
oven i din normale løn.
Din mester kan ikke forlange, at du arbejder to
søndage i træk, heller ikke op til jul. Og du kan ikke
blive tvunget til at arbejde andre søndage end den
20. december, hvis du ikke har lyst. Søndagsarbejde er frivilligt.

skal du som hovedregel have løn for normal, aftalt
arbejdstid i den uge.
Hvis salonen denne dag lukker tidligere, end den
plejer om torsdagen - eller helt holder lukket denne dag – skal du have løn af din mester.
Arbejder du længere end til kl. 14 på en torsdag,
er det vigtigt, at du er klar over, at du ikke kan blive
tvunget til at holde fri nytårsaftensdag. Du er altså
ikke tvunget til at bruge en feriedag torsdag den
31. december. Årsagen er, at der ikke er tale om en
hel feriedag.
Fra kl. 14 og frem til normal arbejdstids ophør skal
du have normal løn – også selv om du ikke er på
arbejde. Den regel gælder dog ikke, hvis din mester
har planlagt det sådan, at din gennemsnitlige arbejdstid i den aktuelle 16-ugers-periode er 37 timer.
Søgnehelligdage - omlægning af arbejdstid

Juleaftensdag 1. og 2. juledag og nytårsdag skal
du have fri. Men du får løn for dagene gennem
SH-ordningen.
Hvis din ugentlige fridag falder på en af SH-dagene,
kan du vælge at holde fridagen en anden dag inden
for de næste 16 uger. Da lønnen er betalt via SH-ordningen, får du ikke løn for fridagen, du har flyttet.
Nytår
Nytårsaftensdag, der i år er torsdag den 31. december, slutter din arbejdstid klokken 14. Alligevel

I uger med SH-dage kan den faste ugentlige fridag
flyttes til afholdelse inden for den efterfølgende 16
ugers periode, eller der kan betales overarbejdsbetaling for dagen. Parterne skal altid forhandle.
Kan I ikke blive enige, kan mesteren varsle omlægningen med 4 ugers varsel.
Der betales ikke løn for SH-dagene. Lønnen kommer via SH-opsparingen, som sker i kalenderåret.
SH-penge udbetales to gange årligt, ca. 1. december og ca. 1. marts.

Annoncer

Medlemmer
sparer i snit
1700 kr. årligt
på bilforsikring

HUSK!

alka.dk

HURTIG
DIAGNOSE
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BRUG DIN
SUNDHEDSORDNING

—
Læs mere og bestil tid på:
www.pension.dk/sundhed

BESPARELSER
& TILBUD MED
LO PLUS KORT
www.loplus.dk

Telefon +45 70 10 08 06

Arbejdsmiljø
—
Videncenter for Frisører
og Kosmetikere. Hud- og
allergiafdelingen - Gentofte
Hospital.

FRISØR SØGES
—

Hyggelig salon på Nørrebro
søger en frisk, udadvendt,
dygtig frisør.

Vi hjælper med:
• Akutte og kroniske hud-

Vi er et team på 4, vi
lægger vægt på grønne og
skånsomme produkter.

og luftvejsproblemer
• Kemi i produkter
• Svanemærkede
produkter
• Handsker
• Eksem
• Allergi
• Luftvejslidelser
• Astma
• Graviditet
videncenterforfrisorer.dk
Kontakt Ulrik Friis på:
Telefon +45 39 77 73 07
Ulrik.Fischer.Friis@regionh.dk

Astma-Allergi
Forbundet
—

Ønsker du at vide mere
om overfølsomhedssygdomme, forebyggelse
og behandling af kontakt
eksem, kan du kontakte
Astma-Allergi Forbundet,
der giver gode råd,
vejledning og svar på dine
spørgsmål.
Åbent dagligt:
kl. 9.00-12.00
Torsdag kl. 16.00-18.00
Telefon +45 43 43 42 99

Serviceniveauet er meget
højt, og vi har mange faste
kunder.
Stillingen er på 28 timer,
med mulighed for 37 timer
på et senere tidspunkt.
Kom ned med en ansøgning
(gerne med billede) eller
skriv til:
2pklip
Nørrebrogade 185
2200 København N
www.2pklip.dk
anja2pklip@yahoo.dk
Hilsen
team 2pklip

DFKF
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Politisk ledelse

Sekretariat på hovedkontoret:

Forbundsformand

FAGLIG CHEF

Lone Frost
Telefon: +45 26 24 58 25
lfr@forbundet.dk

Pernille Meden
Telefon +45 40 26 69 90
pem@forbundet.dk

Næstformand

JURIST

Dorte Haack
Telefon: +45 21 26 41 57
dh@forbundet.dk

Sussi Spendrup Castellani
ssc@forbundet.dk
AC sekretær

Hovedkontor:

Vermundsgade 1
2100 København Ø

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk
Ferieordning,

dfkf@forbundet.dk
www.dfkf.dk
Telefon:+45 35 83 18 80

feriekort & SH

Åbningstider:

Redaktør / Spejlet

Mandag - torsdag: Kl. 9.00-12.30 & 13.00-15.00
Fredag: Kl. 9.00 - 12.30

Marianne Jensen Johansen
mj@mariannejensen.dk

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Dit faglige medlemskab giver dig adgang til:
Juridisk bistand vedrørende:

Derudover går dit kontingent bl.a. til:

• ansættelsesspørgsmål inden- og udenfor OK

• heltidsulykkesforsikring

• elevforhold

• overenskomster, der sikrer ordnede forhold

• sygdom og barsel

• udvikling af grunduddannelserne

• opsigelse

• Videncenter for Arbejdsmiljø

• manglende løn, feriepenge, SH, pension

• fagbladet SPEJLET

• samarbejdsproblemer

• fordelagtige forsikringer (ALKA)

• chikane

• billig indkøbsordning - LOPlus

• arbejdsskader
Arbejder du under overenskomst:
Råd og vejledning om:

•s kal mester indbetale 12,04% til arbejdsmarkedspension

• psykisk og fysisk arbejdsmiljø

• sundhedsordning
• et særligt pensionsbidrag til barslende
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HOVEDBESTYRELSE / F=forretningsudvalg

Hovedkontor:

Upsalagade 20
2100 København Ø

Formand / Lone frost / Hadsten / F

medlem@forbundet.dk
www.serviceforbundet.dk
Telefon: +45 70 15 04 00

Næstformand / Dorte Haack / Køge / F

Åbningstider:

Mandag: kl. 10.00-16.00
Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Camilla Wahl Bach / Randers

Onsdag: lukket
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag:

Gitte Christiansen / København

kl. 10.00-15.00

Serviceforbundet er stiftet den 8. oktober 1911
og er medlem af LO.

Ilse Nielsen / Aalborg / F
Serviceforbundet består af
11 landssammenslutninger:

Tina Bak / Odense

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Bankbetjente
Ejendoms- og Servicefunktionærer
Flyvebranchen

Lykke Petersen / Odense / F

Faglig Puls
Landbrugs- og Tilsynsfunktionærer
Mejerister

Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg

Raffinaderiteknikere
Rengøring og Service
Urmagere og Optikere
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærer

Marianne Jensen Johansen / København
Regionskontorer:

Odense / Esbjerg / Århus / Aalborg / Holstebro
Mette Rasmussen / Fredericia

MEDLEMSKAB:

• Ind- og udmeldelse af DFKF og/eller Serviceforbundet
• Spørgsmål om kontingent, overflytning til og fra andre
Nanna Lei Kongsted-Blomgreen / Fredericia

a-kasser/fagforeninger, eller hvis du overgår til selvstændig
virksomhed
• Ændring af arbejdstid, adresse eller kontingentgruppe

Anja Hoeck / Vejle

A-KASSE

Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus

Thomas Pedersen / Køge / F

Hovedkontor:

Åbningstider:

Upsalagade 20

Mandag:

kl. 10.00-14.00

2100 København Ø

Tirsdag:

kl. 10.00-14.00

Onsdag:

lukket

a-kasse@forbundet.dk

Torsdag:

kl. 10.00-14.00

www.serviceforbundet.dk

Fredag:	

kl. 10.00-14.00

Telefon: +45 70 15 04 00

EKSEM?
Det kan undgås!
vask

farvning

blegning

ved permanent eller styling af hår

1

Brug handsker så lang tid det er nødvendigt, men så
kort tid som muligt – dine hænder har brug for luft

2

Brug bomuldshandske under beskyttelseshandske

3

Dine hænder og handsker skal være rene og tørre

4

Genbrug aldrig engangshandsker

HUSK HANDSKERNE!
Køb dine produkter hos Abena –
vi hjælper med det korrekte valg af handsker.

Vores viden – din sikkerhed!
Handsker, hudpleje m.m. Se det komplette sortiment på

www.AbenaOnline.dk

www.AbenaOnline.dk
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Brug handsker ved

O U TSH I N E T H E REST
M O R O C C A N O I L T R E A T M E N T: T H E A R G A N O I L - I N F U S E D
I N N O VAT I O N T H AT R E VO L U T I O N I Z E D H A I R C A R E

ONE BR AND: A WORLD OF OIL-INFUSED BE AUT Y

Available in salons worldwide | Salonsupport.dk | 36 16 16 09

