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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 12,01 % 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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FRISØRUDDANNELSEN: Nye muligheder
—
LEDER AF LONE FROST

Frisørerne ligger helt i top i en ny undersøgelse af
sort arbejde, som Rockwoolfonden har lavet. Sammen med mekanikerne og elektrikerne er vi den
faggruppe i Danmark, der laver mest sort arbejde.
Normalt er jeg stolt, når frisører indtager førstepladsen i konkurrencer og målinger, men ikke i
dette tilfælde. Jeg kan kun understrege over for jer
medlemmer, hvor vigtigt det er, at vi beholder kunderne i salonerne/klinikkerne. Det betyder rigtig
meget, også for fremtidige lønforhandlinger, for jo
større efterspørgsel, der er efter jeres arbejdskraft,
jo bedre et forhandlingsgrundlag har vi til overenskomstforhandlingerne i 2017.
EUX for frisører og kosmetikere er blevet en
succes, i hvert fald når man ser på tilmeldingerne
på de erhvervsskoler, der udbyder EUX. Til august
starter de første elever. Jeg vil gerne opfordre
salonerne til at tage en EUX-elev eller to. Det glæder mig, at vi kan opgradere frisørfaget med en
gymnasial uddannelse. Jeg vil dog understrege, at
vi fortsat har den almindelige erhvervsuddannelse.
Som jeg ser det, giver det gode muligheder for
eleverne, at uddannelsen kører i to spor. Det er
klart, at det vil tage nogen tid at implementere den
nye uddannelse. Men jeg er sikker på, at den nok
skal blive god.
Jeg synes, at det vil give god mening, at det i
begyndelsen bliver de lidt større saloner, der bliver
ambassadører for denne nye uddannelse.
I tv-programmet Kontant på DR1 blev der i forsommeren sat fokus på de private kosmetolog-uddannelser. Det var rystende at se, hvordan unge
mennesker, som tror de får en uddannelse, i virkeligheden bliver bondefanget og brugt som billig
arbejdskraft. Det er ren fup, og kursisterne står og
udfører behandlinger på klinikkerne uden faglig
indsigt og uden egentlig uddannelse. Samtidig har

de måske betalt 70-100.000 kr. for ”uddannelsen”,
og de får ingen løn i den tid, kurset varer. Hvis de
bliver syge, skal de selv betale.
Det er svært som forbund at se på. De unge går jo
med en drøm og er ofte uvidende om, at kyniske
virksomheder udnytter mennesker ved at tage
penge for en uddannelse, som reelt slet ikke eksisterer, men blot er et diplom, som ingen værdi har
på arbejdsmarkedet.
Jeg kan derfor kun opfordre alle, der går med en
drøm om at tage kosmetikeruddannelsen, om at
melde sig ind i DFKF. Vi trænger til at få luget ud
blandt de brodne kar i branchen.
I den forbindelse kunne jeg godt ønske, at undervisningsministeren kom lidt mere på banen, og
at vi får en form for autorisation. Eleverne står jo
både med kemi og med kunder, som har betalt
fuld pris for behandlingen.
Efter afsløringerne i Kontant, har jeg fået en
henvendelse fra den socialdemokratiske uddannelsesordfører Mathias Tesfaye, som gerne vil
holde et møde med mig. Det møde har jeg store
forventninger til.
Jeg synes, det er beskæmmende, at man ikke er
kommet videre siden 1987 med at rydde op i og
sætte regler for disse privatskoler. Som forbund vil
vi i hvert fald gerne gøre en indsats for, at vi kan få
en regulering af kosmetikerfaget.
Indtil det sker, vil jeg opfordre vores medlemmer til
IKKE at skrive under på nogen form på kontrakt.

Rigtig god sommer til jer.
Lone Frost / Forbundsformand
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Hårspray og parykker i

Tivoli
Tekst: Rikke Bjerge

Spejlet var backstage i Tivoli for at følge
forberedelserne til musicalen Hairspray.

Vi er backstage i Tivolis Koncertsal, få timer
før den store musical Hairspray går i gang inde
i koncertsalen. Silas Holst, Martin Brygmann,
Lene Nystrøm, Julie Zangenberg og alle de andre
skuespillere er ikke ankommet endnu, men det er
faktisk heller ikke derfor, Spejlets udsendte er her
nu. Vi er nemlig kommet for at se showets egentlige hovedroller. Parykkerne. Nærmere præcis 65
af dem står på rad og række overalt i det store
lokale og venter på at forvandle skuespillerne
til blondiner, brunetter, rød-, pink og sorthårede med kort hår, langt hår, page, pandehår og
hårbånd.
Alle har paryk på
Det er det dygtige team, Camilla Kreutzmann og
Robin Karlsson, der styrer alt med hår og makeup
til Tivolis musicals. Det er også dem, der er bag
kulisserne på Tivolis Dirch-forestilling i august,
Nøddeknækkeren til jul og Monty Pythonmusicalen Spamalot i 2017.
Dog er Hairspray noget helt særligt for dem.
-Hairspray er meget speciel forestilling, fordi håret
spiller en stor rolle i musicalen, og fordi alle de
kvindelige skuespillere skal have paryk på. Faktisk
har de fleste af dem hele fire forskellige parykker,
de skal skifte mellem undervejs. Selv orkestrets
syv mand bærer parykker, forklarer Camilla, der
ligesom Robin har taget en speciel paryk-uddannelse på 2 år, udover sin lange frisør- og
maskøruddannelse i Sverige.

Skuespillerne:
Nanna Rossen (hovedrolle), Silas Holst,
Johannes Nymark, Martin Brygmann,
Julie Zangenberg, Lene Nystrøm og
Caroline Henderson er blot nogle af de
skuespillere, der er med i Tivolis store
musical-succes, der er set af over 60.000
publikummer i både Tivoli og Herning.
—
Handlingen:
Musicalen foregår i Baltimore i 1960’erne,
hvor racefordomme lever i bedste velgående. Tracy Turnblad er en pige med en
markant page og stort hjerte. Hun elsker
at danse og drømmer om at komme med
i et danseprogram på tv og vil kæmpe for
at lade hvide og sorte danse sammen.
Musicalen bygger på John Waters kultklassiker af samme navn.

Martin Brygmann som kvinde
De to har leveret samtlige 65 parykker til forestillingen,
som Tivoli lejer på månedsbasis og leverer tilbage
bagefter. Parykkerne er håndlavede og ligger i
pris (omregnet fra svenske) fra 15.000 til 26.000
kr. Flere af dem har Robin selv lavet i hånden.
-Det tager ham ‘kun’ 40 timer per paryk, da han er
meget rutineret og hurtig, forklarer Camilla, mens
Robin tager imod dagens første gæst. Det er
skuespilleren Martin Brygmann, der spiller hovedpersonens mor i forestillingen og skal forvandles
til en kvinde.
Spændende og lærerigt
Teamet får hjælp af frisør Lillian Tveiten, der bor i
København og er medlem af DFKF (Dansk Frisør
og Kosmetiker Forbund) på 20. år. Lillian er det,
man kalder en afvikler på musicalen, Robin og
Camillas højre hånd, som ordner og styler en række af skuespillerne. Blandt andet er det Lillian, som
tager sig af Hairsprays hovedrolle, 19-årige Nanna
Rossen. Det tager en halv time at gøre hende

8

Hårspray og parykker i Tivoli

helt klar. Da hun ankommer, har hun et tykt, stort
og krøllet blond hår, som Lillian hurtigt får gemt
væk under en kort, sort pageparyk med pandehår
og pandebånd. Og med makeup forvandles Nanna
Rossen til Tracy Turnblad på 30 min.
Den rutinerede frisør Lillian har bl.a. stået i salon
hos Stuhr, Gun-Britt, været underviser for Redken
og er nu frisør i Tivoli. Men det er første gang, hun
arbejder i en teaterverden. Og hun elsker det. -Det
er min første musical, og jeg synes, det er helt
vildt spændende. Det er et helt nyt univers, en ny
videnskab, siger Lillian. Hun fik tilbuddet om at
være med på Hairspray, da hun satte bryllupshår
på produktionslederen af forestillingen. Og hun har
ikke fortrudt, hun sagde ja, selv om det er hårdt
arbejde med lange dage. I dag er det lørdag, hvor
der spilles forestillinger kl. 16 og 20, og det betyder
en arbejdsdag fra kl. 11-23.

Hovedrollen i Hairspray spilles af 19-årige Nanna Rossen.
- Det er varmt at have paryk på, og det kan godt klø lidt og
gøre lidt ondt med alle de hårnåle, så det er dejligt at få den
af, når man er færdig. Men det er sjovt at blive en fuldstændig
anden person, når man får den på, siger hun.

- Det er sjovt at arbejde med skuespillere og være
med til at skabe deres karakterer. Og jeg kan godt
lide det her rush, hvor man løber frem og tilbage
under forestillingen, hvor vi har masser af skift undervejs, da hver person har fire parykker, siger Lillian,
som allerede har sagt ja til flere Tivoli-forestillinger i
fremtiden.
En stor familie
Lillian er en erfaren og dygtig frisør, som selv har
undervist i mange år. Men Hairspray har alligevel
givet hende kam til sit hår. -Jeg har lært en masse
teknisk. Alt fra hvordan man snegler hår op perfekt.
Der er fem punkter, og det er meget vigtigt, at de
sidder rigtigt, for ellers sidder parykken ikke godt.
Og så skulle jeg lære, hvordan man tager parykker
af og på. Det er meget spændende og en ære at arbejde med så dygtige mennesker, så man kan suge
til sig af lærdom, siger hun om Robin og Camilla.

Jeg kan jo ikke spille den her rolle uden at få paryk på. Meget
af det at blive kvinde for mig sidder i håret, jeg får sat på
hovedet. Robin er rigtig god til at sætte parykken på, og jeg
tænker ikke over det og får derfor et chok, hver gang jeg går
forbi et spejl. Det er uden tvivl en af de forestillinger, hvor jeg
forandrer mig mest.

De er også meget glade for Lillian, for det er
svært at rekruttere dygtige håndværkere, der
bliver gennem længere tid. Det vil derfor sige, at
de skal lære folk op hver eneste gang, der er en ny
forestilling, forklarer Robin. -Man tror måske, det er
glamour at være i den her verden, men man skal
arbejde hårdt hver fredag, lørdag og søndag aften.
Og så skal man kunne sætte sig udover sin egen
personlige stil og i stedet bygge en karakter op,
der virker for stykket, forklarer Robin, som blandt
andet er udlært ved Det Kongelige Teater.
- Til gengæld elsker jeg den her verden, fordi vi er
én stor familie. Jeg skal ikke starte forfra med nye
kunder hele dagen, her ser vi hinanden hver dag.

Lillian Tveiten er medlem af DFKF er frisør. Det er første
gang, hun er med på en musical, men absolut ikke sidste.

Hårspray og parykker i Tivoli
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60 år i DFKF:
- Jeg er meget stolt og glad for, hvad forbundet har givet
af oplevelser til frisørerne. Tusind tak, lyder det i et brev,
som frisør Leif Andersen har skrevet ind til Spejlet. Han
har været medlem af DFKF i 60 år.

Forbundet
hjalp mig
i gang
Tekst: Rikke Bjerge

Her ses Leif Andersen yderst til venstre (med den sorte pil) på sit hold på frisøruddannelsen i Horsens. Foto fra 1952.
Ud af 40 var der tre mænd på Leif Hansens frisørhold i Horsens. Leif Hansen var i lærer fra 1964-68.

DFKF-medlem Leif Andersen, 81 år. Født i Løsning
i Jylland, bor i Helsingør. Født i 1935. Medlem af
DFKF siden 1955, dvs. han har lige fejret 60 års
jubilæum.Uddannet fra frisørskolen i Horsens
(1951-55). Været ansat i tre forskellige frisørsaloner
i Helsingør i sine 45 år som frisør.

-Min far var arbejdsmand og sagde en dag til mig
‘du står altid og sætter dit hår og friserer dig. Der
er en læreplads i Løsning (ml. Horsens og Vejle),
som du kan søge’.

185 kroner.
Sådan lød beløbet på den allerførste svendeløn,
Leif Andersen fik som frisørlærling. Året var 1957.
Men selv om det snart er 60 år siden, husker Leif
Andersen sin første løn, som var det i går. -Beløbet
var per uge, og dengang var 185 kr. faktisk flot. Det
lå over tariffen, for min chef ville overgå de andre
frisørsaloner, siger den nu 81-årige Leif Andersen om
sit første job hos Lundahl i Stjernegade i Helsingør.

Efter de fire år på frisøruddannelsen i Horsens
fra 1951-55 tog Leif ud at sejle som soldat. Efter
militæret så han en annonce i Jyllands-Posten
om, at man søgte en frisørsvend i Helsingør. Med
jobbet fulgte et møbleret værelse og mulighed for
at spise på et pensionat til 30 kr. om ugen, og ved
hjælp af forbundets støtte drog han afsted uden at
kende et øje derovre. Men det gik så godt, at Leif
Andersen har boet i Helsingør lige siden – også
sammen med kvinden i sit liv, som han mødte i
1975. Hun gik desværre bort i 2012, men indtil
da havde de det som ‘blommen i et æg’ og delte
samme rejsepassion for Gran Canaria.

Siden 1955 har Leif Andersen været med i frisørforbundet DFKF, og det vil sige, at han for kort tid
siden kunne fejre 60 års jubilæum. Han glemmer
aldrig, at forbundet hjalp ham i gang med sin
frisørkarriere ved at give en økonomisk håndsrækning til Leif, da han havde brug for hjælp til at
rejse fra Jylland til Sjælland for at starte i sit første
job. -Pengene var små dengang, så min far sagde,
at jeg skulle prøve at søge Frisørforbundet. Og så
fik jeg skam rejsepenge til at tage til Helsingør. Det
var jo helt fantastisk at få hjælp, for man stod jo
bare med sin kuffert og var ellers mutters alene,
husker han.

Drikkepenge af Jørn Utzon
Og det var netop i lufthavnen på en tur til den
spanske ferieø, at Leif stødte ind i en af sine mere
usædvanlige kunder. Han hed nemlig Jørn til
fornavn og Utzon til efternavn og var kendt for sit
operahus i Sydney. -Da han var kunde hos mig,
gav han mig en 20-krone seddel i drikkepenge,
som var meget flot dengang. Jeg mødte ham så
senere i lufthavnen, og han kom over og hilste på
og var så jordbunden. En meget, meget fin og behagelig herre, fuldstændig nede på jorden, husker
den garvede frisør.

—

Store fester
Efter 45 års tro tjeneste på arbejdsmarkedet gik
Leif Andersen på efterløn som 62-årig. Men han
bevarede sit medlemskab i DFKF og fik fortsat en
masse store oplevelser. -Vi frisør-seniorer tog på
fantastiske ture de næste 10 års tid. Der var virkelig service på, når vi var på weekend rundt i hele
Danmark. Det var seniorerne, som var inviteret
med på tur af hovedforbundet, og hver gang vi
var med, kom vi i store busser og fik god mad og
havde en fest med musik og dans. Jeg har kun
haft dejlige minder med forbundet.
Disse minder blussede op, da Leif Andersen læste
sidste nummer af Spejlet, hvor der var et portræt
af en anden herre ved navn Leif Hansen, som sagde farvel til faget efter en lang karriere. -Han var
også uddannet fra frisørskolen i Horsens som jeg,
og så kommer minderne jo op i en, fortæller han.
Frisør blev Leif Andersen på sin fars initiativ, da han stadig boede hjemme hos sin mor og far og fem brødre.

Det er 19 år siden, Leif Andersen lagde saksen på
hylden og gik på efterløn. Men der er en verden til
forskel på, hvordan det var at være frisør dengang
i forhold til i dag. For ikke at tale om hårmoden,
konstaterer han. -Jeg er ved at korse mig, når
jeg ser, hvordan de unge drenge og alle fodboldspillerne er klippet med 0 mm. og en tot oppe på
hovedet. Det er da synd at ødelægge håret på den
måde, der er jo ingen facon, det er bare knaldet af
med en maskine. Det er jo ikke en rigtig klipning.
For at lave det, er man jo maskinarbejder, ikke
frisør, griner Leif Andersen.

Shooting Star
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Studio

SHOOTING
STAR
SHOOTING STAR: En drøm om Sassoon
NAVN: Emilie Mølby
ALDER: 18 år
Assistent / ELEV: HOLK INTERCOIFFURE i Kolding
UDDANNELSE: 4.-års elev

DRØMME: Jeg kunne helt vildt godt tænke mig
at komme til London og uddanne mig hos Vidal
Sassoon. Jeg kan rigtig godt lide at fordybe mig i
ting og have tid til mine kunder. Det er også en af
grundene til, at jeg er konkurrencefrisør. Jeg elsker
bare at dykke helt ned i detaljen i mit arbejde.
Jeg kunne også godt tænke mig at få en makeup-uddannelse og måske en dag arbejde freelance
som både makeup- og hårstylist.
LOOK: Looket i dag er inspireret af det hår, jeg
lavede, da jeg i marts var til VM i konkurrencefrisering. Jeg har dog gjort det mere brugbart og
hverdagsrelateret, end det var til konkurrencen.

Jeg starter med at lave en hestehale fra øre til øre.
For at smalle den lidt ind tager jeg lidt mere med
fra den ene side. Derefter går jeg ind og krøller op
med mit krøllejern og friserer derefter ud.
PRODUKTER: Til min forberedelse bruger jeg
Poul Mitchells Extra Body Daily Boost og Alfaparf
Illuminating Mousse.
Til at frisere bruger jeg Kerastase V.I.P Volume
in Powder, Redken Control Addict 28 og Alfaparf
Diamond Cristalli Spray.
Mail: emiliemolby@hotmail.com
Instagram: @emilie_molby

Shooting Star

AD: JE:SU Graphic Design / Fotograf: Julie Dam

15

Shooting Star

16

Studio

SHOOTING
STAR
SHOOTING STAR: Præmie-opsætning
NAVN: Julie Mørup Prødel
ALDER: 21 år
SALON: Rodian & Rodian i Hellerup
UDDANNELSE: Færdigudlært i august 2016

DRØMME: Jeg kunne også godt tænke mig at tage
makeup-uddannelsen på Sine Ginsborgs makeup-skole. Det ville være rigtig fedt, hvis jeg ender
med at stå halvdelen af tiden i salon og den anden
halvdel på photo shoots og til shows.
LOOK: Jeg vil lave en 1950’er-opsætning på min
model, Eva. Det er den opsætning, jeg lavede til min
svendeprøve, og det gik rigtig godt. Jeg fik bronze,
og det er jeg mega-stolt over!! Jeg starter med at
føntørre med et godt sving i begge sider. Derefter

tager jeg det store Soft Tong ghd-jern og ruller op
i fronten. Jeg laver en hestehale i nakken og mit
kryds, hvorefter jeg friserer håret rundt om valken.
Til sidst sætter jeg nåle i.
PRODUKTER: Kevin Murphy Session Spray, Dryclean Brown Lernberger Stafsing, Sebastian Shaper
Zero Gravity og Diamond Gloss fra Goldwell.
Mail: Julieprodel@gmail.com
Instagram: @julieproedel

Shooting Star

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

SHOOTING
STAR
Shooting Star: Klassisk søster
Navn: Maria Christoffersen
Alder: 23 år
Salon: House of Hair i Faxe
UDDANNELSE: 4.-års elev

DRØMME: Jeg bliver færdig som frisør til november. Jeg er blevet tilbudt at blive i min salon,
og det vil jeg rigtig gerne – for at få noget mere
erfaring. På et tidspunkt kan det være, jeg gerne
vil prøve noget nyt, men jeg går faktisk ikke og
tænker så meget på, hvad der skal ske i fremtiden.
Jeg tager det bare, som det kommer.
Om jeg en dag skal være selvstændig eller stå i en
større forretning, ved jeg ikke. Lige nu er jeg tryg
ved og glad for den hverdag, jeg har. Jeg er så
heldig, at jeg allerede har kunder.
LOOK: Jeg vil lave et klassisk look. Det er også
sådan, jeg selv er som person. Min frisure i dag

er jeg kommet frem til ved at stå og træne på min
model, som i øvrigt er min søster.
Jeg laver en inddeling fra skilning til øret og friserer resten op i en hestehale. Jeg krøller hestehalen og fronten op med mit krøllejern og friserer
krøllerne i hestehalen ud og rundt om en valk.
Derefter friserer jeg krøllerne i fronten ud og laver
en stor skitsering i pandehåret.
PRODUKTER: Hår Logi Hairspray og Shin.

Instagram: bymariachristoffersen
Mail: @maria_christoffersen@hotmail.com

Shooting Star

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

SHOOTING
STAR
Shooting Star: Et Mad Men-look
Navn: Mie Weinholt Larsen
Alder: 22 år
Assistent / ELEV: Annie D i Holbæk
Salon: Annie D i Holbæk

DRØMME: Jeg har altid drømt om at være frisør
og måske også arbejde som stylist. Desværre er jeg
begyndt at døje en del med min ryg, så nu har jeg
besluttet at tage en HF og være frisør ved siden af –
som et studiejob.

klipser jeg al håret op og lader krøllerne køle af.
Derefter friserer jeg krøllerne ud i den form, jeg gerne
vil have.
PRODUKTER: Fix Design fra L’Oréal, Diamond Gloss
fra Goldwell og Dry Shampoo ID.

LOOK: Jeg vil lave et look, der er inspireret af
1950’erne. Det var faktisk også det, jeg lavede til min
svendeprøve, som jeg bestod med bronze. Det er
meget klassisk og meget fint. Man kan godt kalde det
et Mad Men-look.

Jeg har brugt en softstyler til at forme håret. Da
permanenten er fra november, har jeg brugt mit
lille krøllejern fra Babyliss til at give lidt ekstra
spænd i bunden.

Jeg ruller oppefra og ned i en tør shampoo for at
samle håret lidt og gøre det en lille smule tørt. Så

Mail: mlhopping10@hotmail.com
Instagram: MIEWL

Shooting Star

AD: JE:SU Graphic Design / Fotograf: Julie Dam
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Lovechild 1979

Sted: Københavns Rådhus / Modeller: Unique, Scoopmodels, Le Management & 2PM
Makeup: MAC Cosmetic / Hår: Marianne Jensen for Kevin Murphy / Foto: Julie Dam
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Lovechild 1979

Lovechild 1979
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Svendeprøven foråret 2016
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Svendeprøven
FORÅRET 2016
FRISØR:
6 Sølvmedaljer
39 Bronzemedaljer
57 Ros
7 Elever bestod ikke prøven

KOSMETIKER:
10 Sølvmedaljer
6 Bronzemedaljer
3 Ros

FRISØR / Svendeprøverne i foråret 2016 er afviklet. 232 elever deltog i prøven – heraf 220 kvinder og
12 mænd. 7 elever bestod ikke prøven i en eller flere discipliner og er derfor tilbudt en omprøve den 6.
juni 2016 på Hansenberg i Kolding. For at bestå frisørfagets svendeprøve skal alle discipliner bestås med
mindst karakteren 2,00.

Bestået med sølvmedalje
—
Elev: Simone Pedersen, Viborg
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Gossip Hair ApS v./ Henrik Friis Hansen
Strøget 27, 7430 Ikast
Elev: Naja Elsborg Møller Gomaa, Viborg
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Free Style Aps
St. Sct. Mikkels Gade 33 St, 8800 Viborg
Elev: Seher Avci, Herning
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Poul M - Friis
Aalborg StorcenterNytorv 27, 9000 Ålborg
Elev: Ann-Sofie Axelsen Østergaard, Århus C
Skole: AARHUS TECH
Elev hos: Head Office v./ Lani Sørensen
Jægergårdsgade 60, 8000 Århus C
Elev: Caroline Purkær Munk, Århus N
Skole: AARHUS TECH
Elev hos: Wo+man v./ Marianne Andersen
Graven 26, 8000 Århus C
Elev: Line Jensby, Århus C
Skole: AARHUS TECH
Elev hos: Blikfang Aps
Rosenvangs Alle 258, 8270 Højbjerg

Bestået med bronzemedalje
—
Elev: Meranda Sartou Schack, Holme-Olstrup
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: M-Schack Næstved v./ Henning Schack
Jernbanegade 8D, 4700 Næstved

Elev: Leonora Grigat, Vordingborg
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: Kiton ApS v./ Kim Tonnesen
Algade 56C, 4760 Vordingborg
Elev: Sandra Lassen, Haderslev
Skole: Hansenberg
Elev hos: Hårdesign v./ Jeanette Nielsen
Nørregade 37, 6100 Haderslev
Elev: Laura Nørgård Nielsen, Holstebro
Skole: Herningsholm
Elev hos: Obitsø Frisørsalon - Skave v./ Sarah Obitsø
Viborgvej 232, 7500 Holstebro
Elev: Elin Maria I Innistovu, Grindsted
Skole: Herningsholm
Elev hos: Frisør Morgenhår v./ Sussie Væsel
Uhrevej 1, 7330 Brande
Elev: Christina Brøndum Skovgaard, Holstebro
Skole: Herningsholm
Elev hos: Brinks A/S
Nørregade 41, 7500 Holstebro
Elev: Nanna Blaabjerg Overgaard, Nykøbing M
Skole: Herningsholm
Elev hos: Frisør Haldor v./ Haldor Kjeldgård
Raadhustorvet 3A, 7900 Nykøbing M
Elev: Tina Christiansen, Skjern
Skole: Herningsholm
Elev hos: Woman Hairstyling I/S
Torvet 12, 6870 Ølgod
Elev: Anne-Dorthe Mogensen, Hvidovre
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Zenz Support ApS
Ndr Frihavnsgade 52, 2100 København Ø

Svendeprøven foråret 2016

Elev: Isabella Glunz Hammeken, Køge
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Stuhr I/S Frederiksberg Centret
Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg

Elev: Maria Bleiken Randa, Farsø
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Frisør Gerner v./ Helle Gerner Poulsen
Th. Eriksens Vej 20, 9640 Farsø

Elev: Julie Mørup Prødel, Brønshøj
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Rodian & Rodian ApS
Strandvejen 179 St th, 2900 Hellerup

Elev: Isabella Gade Hegedüs, Dybvad
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Frisør Rikke Laursen
Herluf Trolles Vej 12, 9900 Frederikshavn

Elev: Mie Weinholt Larsen, Holbæk
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Salon Annie v./ Annie Dyrberg
Munkholmvej 26, 4300 Holbæk

Elev: Ditte Dahm Jensen, Thorsø
Skole: TRADIUM
Elev hos: Klippoteket Helle Stephansen
Jernbanegade 13, 8881 Thorsø

Elev: Mia-Maja Gyldenberg Pedersen, København S
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Stone I/S v./ Peter Rosenkvist
Nikolaj Plads 7, 1067 København K

Elev: Trine Johansen Mark, Skive
Skole: TRADIUM
Elev hos: Klippehjørnet v./ Kristian Laursen
Østergades Butikstorv 3, 7870 Roslev

Elev: Jannie Toft Hansen, Vejen
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Rybners Tekniske Skole v./ GVU
Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Elev: Emanuel Timotej, Randers C
Skole: TRADIUM
Elev hos: Id4u ApS
M.P.Bruuns Gade 25, 8000 Århus C

Elev: Anna Christiansen, Fanø
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Hairplay v./ Dorthe Raun
Kongensgade 8A, 6700 Esbjerg

Elev: Line Surland Nedergaard, Fårvang
Skole: TRADIUM
Elev hos: Hair Trends v./ Mette Gade Jakobsen
Østergade 4, 8450 Hammel

Elev: Henrikka Knippel Heesgaard, Grindsted
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: I.C. Hairstyle I/S v./ Ida Steenholdt
Borgergade 51, 6752 Glejbjerg

Elev: Maria Louise Nørhave, Randers C
Skole: TRADIUM
Elev hos: A+ Intercoiffure v./ Anne H. Pedersen
Rosengade 7, 8900 Randers C

Elev: Simone Sofie Poulsen, Odense C
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Hårgalleriet
Odensevej 30, 5471 Søndersø

Elev: Kaya Camilla Østrup Sørensen, Grenå
Skole: TRADIUM
Elev hos: Cappello Unisex Hairsalon v./ Elisabeth Capello
Djursgade 14, 8500 Grenå

Elev: Rikke Juul Hangaard, Odense C
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Delgados v./ Morten Delgado
Langegade 71, 5300 Kerteminde
Elev: Nanna Jenrich Anderson, Tommerup
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Hårsaksen/Susanne Borne v./ Susanne Borne
Sortebrovej 3, 5690 Tommerup

Bestået med ROS
—
Elev: Regitze Plambech Nielsen, Nykøbing Sj.
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: Sans Hårdesign, v./ Allan Gottfredsen
Algade 19, 4500 Nykøbing Sj.

Elev: Freja Stebit, Kerteminde
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Citysalonen/ Dorthe Pedersen
Langegade 2, 5300 Kerteminde

Elev: Nicoline Steen, Lundby
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: Klippestuen I/S v./ Kathrine Nielsen
Algade 23, 4760 Vordingborg

Elev: Christina Solgaard, Odense SØ
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Salon Epicur I/S v./ Gurli Jensen
Hjallesevej 96, 5230 Odense M

Elev: Mille Louise Nordkvist, Slagelse
Skole: EUC Sjælland
Elev hos: V. I. P. Hair Construktion v./ Lone Staugaard
Ramsherred 6, 4700 Næstved

Elev: Iben Lei Aagaard, Millinge
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Hårsmedien v./ Winnie Kallesø
Kullinggade 1B, 5700 Svendborg

Elev: Karoline Lund Haulik Jørgensen, Vejle
Skole: Hansenberg
Elev hos: Cassiopeia v./ Winnie B. Skyum
Vissingsgade 6B, 7100 Vejle

Elev: Linette Nymand Olsen, Hobro
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: My & Holger ApS v./ Lars Søresen
Vingårdsgade 13, 9000 Ålborg

Elev: Anne-Mette Skou Vibild, Juelsminde
Skole: Hansenberg
Elev hos: Klip-2 v./ Helene Futton Andreasen
Rousthøjs Alle 49, 7130 Juelsminde
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Elev: Louise Anja Terkildsen, Vejen
Skole: Hansenberg
Elev hos: Aquahair v./ Jane Christensen
Søndergade 19, 6600 Vejen

Elev: Emilie Thorsen, Allinge
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Hotntot v./ Nicoline Rosengreen Munk
Kirkeplads 6, 3770 Allinge

 lev: Louise Gottlieb Mogensen, Hedensted
E
Skole: Hansenberg
Elev hos: Frisør Lyhne Billund v./ Maria Lyhne
Gammelbro 28, 7190 Billund

Elev: Maria Renner Pedersen, Søborg
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Thomash v./ Thomas Holm
Nærum Hovedgade 72, 2850 Nærum

Elev: Alberte Frederikke Vigtoft Rasmussen, Middelfart
Skole: Hansenberg
Elev hos: Fashion Cut v./ Karin Jørgensen
Østergade 47, 5500 Middelfart

Elev: Katrine Ea Hansen, København NV
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Stuhr Hørsholm I/S v./ Elmer Stuhr
Kongevejs-Centret 2, 2970 Hørsholm

Elev: Louise Sejr, Avlum
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Xtreme Hair v./ Dianna Lund Kidde
Søndergade 11, 7400 Herning

Elev: Sascha Kjerulff Funk Petersen, Greve Strand
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Klippegalleriet v./ Charlotte Wenzell
Nørre Boulevard 23, 4600 Køge

Elev: Tanja Tranberg Pedersen, Ølgod
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Rødhætten v./ Lone T. Hansen
Jernbanegade 4, 6900 Skjern

Elev: Joanna Damgaard, Hillerød
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Hair By Gylvin ApS v./ Jacob Dreyer
Slotsgade 29, 3400 Hillerød

Elev: Lonnie Refsgaard, Viborg
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Gk Avantgarde I/S v./ Mia K. Hansen
Gravene 12, 8800 Viborg

Elev: Katrine Nielsen, Rødovre
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Askecut v./ Helle A. Jensen
Frederikssundsvej 121, 2700 Brønshøj

Elev: Lisa Marie Engelbrecht Jakobsen, Holstebro
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Obitsø Frisørsalon - Skave v./ Sarah Obitsø
Viborgvej 232, 7500 Holstebro

Elev: Sofie Hasle Ravn, Dragør
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Jette På Kongevejen v./ Jette Lauersen
Kongevejen 5, 2791 Dragør

Elev: Tinne Bjerg Pedersen, Silkeborg
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Frisørstuen
Nygade 39C st, 8600 Silkeborg

Elev: Natasja Jessen Tønder, Esbjerg N
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Afrodite. Varde ApS v./ Birgitte Bendtsen
Fogtmanns Plads 9, 6800 Varde

Elev: Sabine Ulsted Jørgensen, Viborg
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Salon Klip Og Z v./ Anja Mogensen
Jernbanegade 1A, 7442 Engesvang

Elev: Louise Foss Larsen, Esbjerg
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Chris Schelde Yourhairstyleguide
Torvegade 52, 6700 Esbjerg

Elev: Maja Jepsen Mark, Herning
Skole: Herningsholm Erhvervsskole
Elev hos: Frisør Morgenhår v./ Maria Wiche
Viborgvej 55, 7400 Herning

Elev: Pernille Nygaard Hansen, Esbjerg Ø
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Lenes International Hairdesign Lene Jørgensen
Fyrvej 34 B, 6710 Esbjerg V

Elev: Signe Nybro Aalborg, Gentofte
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Adamsen Hairdesign Aps Sorgenfri
Sorgenfri Torv 9, 2830 Virum

Elev: Julie Knudsen, Hejnsvig
Skole: Rybners Tekniske Skole
Elev hos: Klippestuen H.T. Mortensen & C.A. Busch
Søndergade 29, 6800 Varde

Elev: Ridvan Yatakci, Valby
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Frisør Reinholdt v./ Serdar Yatakci
Rødovre Centrum 246, 2610 Rødovre

Elev: Isabella Petersen, Slagelse
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Acapella v./ Bettina Nielsen
Holberg Arkaden 3, 4180 Sorø

Elev: Nikoline Barfod Skaarup, Gentofte
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Hairbase ApS v./ Dennis
Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby

Elev: Jan Maurycy Pedersen, Glamsbjerg
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Kofoed Coiffure
Asylgade 11, 5000 Odense

Svendeprøven foråret 2016

Kosmetikerfaget / 20 elever deltog i prøven – alle kvinder. 10 elever bestod med karakteren
sølvmedalje, 6 elever bestod med karakteren bronzemedalje og 3 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.

Bestået med sølvmedalje
—
Elev: Dianna Sjøgren Pedersen, Lyngby
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Ezanza Massage v./ Mette Jensen
Nørre Voldgade 22 st tv, 1358 København K

Bestået med BRONzemedalje
—
Elev: Birita Yoon Vilhelm, Vanløse
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Hudplejeklinikken B-Unique
Gammel Kongevej 178 St th, 1850 Frederiksberg C

Elev: Zita Gaston Nielsen, Rødovre
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Produktionsskolen I Greve - Kosmetiker
Selsmosevej 2 3, 2630

Elev: Nanna Thorvig, Greve Strand
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Beauty Ink By Karina Bredahl
Bagerstræde 3, 1617 København V

Elev: Viktoria Sørine K. Kjærsgaard, København S
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Hudplejeklinikken B-Unique
Gammel Kongevej 178 St. th., 1850 Frederiksberg C

Elev: Christina Helena D. Schmidt, Frederiksberg
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Beaute I/S v./ Solveig Nielsen
Skoubogade 4 MEZZ, 1158 København K

Elev: Louise Risgaard Jørgensen, København S
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Smukkere.Nu v./ Katrine Asthing Pedersen
Sallingvej 25 st tv, 2720 Vanløse

Elev: Michelle Makienok Nielsen, Næstved
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Carpe Diem v./ Lisette Rønde
Ramsherred 17, 4700 Næstved

Elev: Bilge Celik, Helsingør
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Wixwax v./ Wickiy Carolina Majland
Rantzausgade 42, 2200 København N

Elev: Büsra Ekmen, Tåstrup
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Advance Beauty Center v./ Manizhe Taheryan
Virum Torv 1, 2830 Virum

Elev: Ramona Tomozy, Næstved
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Relax Wellness v./ Anni Diedrichsen
Borgegårdsvej 1, 4600 Køge
Elev: Maria Skjoldemose Nielsen, Odense C
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Marianne Bisgaard Dahl
Kalkbrænderivej 5, 7100 Vejle

Elev: Nathalia Winther Mortensen, Skive
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Rittermann
Østertorv 8A, 7800 Skive

Elev: Maja Menov, Odense C
Skole: Syddansk Erhvervsskole
Elev hos: Hudplejeklinikken v./ Charlotte Hvenegård
Jernbanegade 6 st, 5750 Ringe

Bestået med ROS
—
Elev: Alev Yildiz, Ishøj
Skole: NEXT – UDDANNELSE
Elev hos: Skindifferenz
Frederiksberg Alle 44, 1820 Frederiksberg C

Elev: Ida Lykkegaard Wiesneck, Ålborg
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Hudplejeinstituttet Randers
Kirkegade 1 st th, 8900 Randers C

Elev: Helle Strøm, Frederikshavn
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Densyvendehimmel
Tordenskjoldsgade 3A, 9900 Frederikshavn

Elev: Maria Aagaard Andersen, Skjern
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: Klinik Connie Krøyer v./ Jette Kristiansen
Borgergade 66, 6700 Esbjerg

Elev: Sabine Holz Andersen, Karup J
Skole: Tech College Aalborg
Elev hos: House Of Wellness v./ Milena Trubka
C.W. Obels Plads 6 1, 9000 Ålborg
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@MARIANNEJENSENHAIR

1496

opslag

8741

followers

1086

following

Send dit stylede foto
Send dine egne billeder til mj@mariannejensen.dk eller del med @Mariannejensenhair
Måske er det dit foto, vi bringer i næste nummer af Spejlet?

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@Katrune_doll
Katrine Nielsen
Askecut Brønshøj

@kamillahesselholt
Kamilla Hesselholt
Stuhr Lyngby

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@kamillahesselholt
Kamilla Hesselholt
Stuhr Lyngby

Instagram
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@julieproedel
Julie Proedel
Rodian & Rodian

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@Katrune_doll
Katrine Nielsen
Askecut Brønshøj

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@Katrune_doll
Katrine Nielsen
Askecut Brønshøj

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@kamillahesselholt
Kamilla Hesselholt
Stuhr Lyngby

@kamillahesselholt
Kamilla Hesselholt
Stuhr Lyngby
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GLAD, SMILENDE OG AMBITIØS

—

NAVN: Emilie Mølby
ALDER: 18
BY: Bor i Taulov ved Fredericia med sin familie
STILLING: 3. års-elev i Holk Intercoiffure i Kolding
UDDANNET: Færdig i april 2017
SKOLE: Syddansk Erhvervsskole i Odense,
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2013

”Der er tre grunde til, at jeg er glad for at være
medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.
For det første er jeg en ivrig konkurrencefrisør,
og så skal man jo være medlem. For det andet
giver det en super tryghed, at jeg ved, at jeg har
nogen at ringe til, hvis jeg pludselig får et problem
i forhold til mit lærested, min mester eller noget
andet. Og så er jeg rigtig glad for SPEJLET, som
giver mig fed inspiration.”

”Alle de oplevelser, jeg får. Både i salonen og
som konkurrencefrisør. Jeg har lige været til VM
i Korea, hvor jeg blev nummer fem, og så skal
jeg snart til Paris. Det giver mig ekstremt meget.
I salonen elsker jeg de mange forskellige typer
kunder. Jeg får lov at være kreativ og nytænkende.
Der er jo ikke to frisurer, der er ens, for hårtypen er
altid forskellig.”

HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE FRISØR?

HVAD DRØMMER DU OM?

”Jeg har altid elsket hår og makeup. Jeg elsker,
hvordan man typemæssigt kan ændre sig fuldstændig, i forhold til hvilken frisure man har. Håret
giver virkelig karakter. Jeg har selv haft en masse
forskellige frisurer. Da jeg begyndte i lære, havde
jeg hår helt ned til numsen. Men så klippede jeg
det helt kort, og siden har jeg haft alle mulige
korthårsfrisurer i både mørk og lys. Lige nu er jeg
lyshåret i pagelængde.”

”Jeg har to drømme, og jeg ved ikke helt, hvilken
en af dem, jeg skal gå efter. På den ene side har
jeg fået lov at blive på mit lærested, når jeg er færdig
– det er super fedt. Jeg vil gerne blive og få en
masse erfaring.

HVAD SAGDE DINE FORÆLDRE TIL DIT VALG?

”Min far er fodboldtræner og min mor økonomichef, så frisørfaget er jo noget helt andet. Men
de syntes, det var en god idé, selv om de var lidt
skeptiske i forhold til, at jeg gik direkte fra folkeskolen til frisøruddannelsen. De var lidt bekymrede
over, at jeg så hurtigt skulle ud i en voksenverden.
Men i dag synes de, det er gået over al forventning. Det har helt sikkert været den rigtige beslutning for mig.”

HVAD ER DET BEDSTE VED FAGET?

På den anden side kunne jeg godt tænke mig at
tage til London og gå på Vidal Sassoon Academy.
Han er mit store idol. Det er så teknisk, og jeg
elsker at nørde. Jeg er vild med de skarpe linjer,
og så er det bare så nytænkende. Jeg kunne også
vildt godt tænke mig at arbejde freelance som
Marianne Jensen, som jeg også beundrer meget.”
KAN DU BESKRIVE DIG SELV MED FÅ ORD?

”Jeg er glad, smilende og altid frisk. Jeg er meget
ambitiøs og har en høj selvdisciplin.”
HVAD LAVER DU I DIN FRITID?

Da jeg blev frisør, solgte jeg min hest. Nu koncentrerer jeg mig om at være konkurrencefrisør og
bruger al min tid på det.”
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VI SKAL VÆRE SØDE VED HINANDEN

—

NAVN: Julie Mørup Prødel
ALDER: 21
BY: Bor i Vanløse med sin kæreste.
STILLING: Frisørsvend i Rodian & Rodian i Hellerup
UDDANNET: Rodian & Rodian i Hellerup
SKOLE: Cph WEST, 19. april 2016
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2012

”For mig er det bedste ved at være medlem af
forbundet, at jeg kan stille op til konkurrencer. Jeg
har været med til DM i skills og det ”rigtige” DM.
Begge dele var vildt fedt. Det er mega-sjovt at konkurrere med noget, som jeg elsker at lave. Det ville
jeg jo ikke kunne, hvis jeg ikke var medlem af DFKF.
Det er også rart at vide, at man har nogen ved sin
side, hvis det en dag skulle gå galt – men heldigvis har jeg endnu aldrig haft brug for forbundet på
den måde.”

HAR DU EN YNDLINGSTEKNIK?

”Det lyder måske mærkeligt, men jeg kan godt lide
det hele. Der er ikke én særlig ting. Jeg er vild med
alsidigheden i faget. Det er aldrig bare det samme.”
HVAD ER DINE STÆRKESTE KOMPETENCER?

”Det er at lave lækkert hår – og gøre kunderne glade.”

”Jeg har et rigtig godt humør, og så elsker jeg at
snakke med kunderne. Det er faktisk en vigtig del
af faget, synes jeg. Det gælder jo om, at man kan
finde en god løsning, som passer med det, kunden
ønsker. Jeg kan faktisk rigtig godt lide, at der ikke
er et bestemt facit, men at man sammen finder
frem til det, der er det rigtige.”

HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE FRISØR?

HVAD DRØMMER DU OM?

”Egentlig var det planen, at jeg skulle i gymnasiet
efter 10. klasse. Men så hørte jeg om frisøruddannelsen fra en af mine veninder, og så tænkte jeg
bare: Det er det, jeg skal! Gymnasiet er ikke vejen
frem for alle.

”Jeg kunne vildt godt tænke mig at stå i salon på
deltid og så bruge resten af tiden som freelancefrisør og makeupartist. Jeg vil også gerne stifte
familie og have børn på et tidspunkt – men ikke
lige nu. Det er det gode ved at være udlært som
21-årig. Jeg har tid nok. Der er rigtig mange ting,
jeg gerne vil nå, inden jeg får børn.”

HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE FRISØR?

Nu går jeg med en plan om at begynde på make-up
uddannelsen til februar. Jeg vil meget gerne kombinere de to fag, så jeg kan levere hele pakken.”
ER DER ANDRE FRISØRER I DIN FAMILIE?

”Nej, min mor er udlært konditor, og min far er
udlært håndværker – men de arbejder i dag begge
som pædagoger. Så jeg kommer fra en håndværkerfamilie. Det er måske også det, der tiltaler mig
ved frisørfaget, at det er et håndværk. Det kan jeg
rigtig godt lide.”

HVAD LAVER DU I DIN FRITID?

”Jeg dyrker fitness – og ellers er jeg bare sammen
med mine venner og min kæreste.”
KAN DU BESKRIVE DIG SELV MED FÅ ORD?

”Jeg er en meget åben og positiv person. Jeg
synes, det er rigtig vigtigt, at folk er søde ved
hinanden.”
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Min kollega

JEG ER MIG SELV

—

NAVN: Daniella Dif
ALDER: 26
BY: Er opvokset og bor i København
STILLING: Frisør, Palma Salon i København
UDDANNET: Palma Salon i København, 2015
SKOLE: Cph WEST, 2015
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2012

”At være medlem af DFKF giver mig et rigtig godt
sikkerhedsnet, hvis der skulle opstå uforudsete
situationer. Men heldigvis har jeg endnu ikke haft
brug for forbundet på den måde.”

fortælle om mig selv og mine ideer bag håret. Jeg
blev nummer tre – til trods for, at jeg var den eneste,
som faktisk var elev. De andre havde været i branchen i op til 15 år. Det var vildt, nervepirrende og
et kæmpe cadeau.”

HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE FRISØR?

“Både min mor og min mormor er frisører, men
jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle gå
samme vej. Så jeg startede faktisk som makeupassistent for først Nicci Welsh og siden Anne Staunsager, men de sagde begge, at det stort set var
et must også at kunne lave hår. Derfor søgte jeg
ind hos Palma. Jeg arbejdede stort set i døgndrift
gennem min læretid. Når jeg ikke var på arbejde i
salonen eller på skole, brugte jeg mine weekender
og aftener på at træne og øve på mine venner
eller dukkehoveder i min mors salon.”
HVAD KAN DU GODT LIDE VED FAGET?

”At jeg kan få lov til at udfolde mig, bruge mine
kreative ideer og skubbe mig selv til det yderste.
Selvfølgelig giver det mig også en hel del at blive
anerkendt for det, jeg selv synes, jeg er virkelig
dygtig til. Det er dejligt, når kunderne går glade fra
salonen og er yderst tilfredse med resultatet!”
HVAD ER DEN BEDSTE OPLEVELSE, DU HAR HAFT
SOM FRISØR?

Da jeg var i lære, var jeg så heldig at blive udvalgt
af frisør-magasinet Éstetica til at deltage i en international konkurrence i Paris. Jeg blev fløjet ned til
modens mekka i fire dage, hvor jeg skulle stå på
en scene og lave hår, samtidig med at jeg skulle

KAN DU BESKRIVE DIG SELV MED FÅ ORD?

”Eventyrlysten, hårdtarbejdende og lidt af en stræber.”
HVAD DRØMMER DU OM?

”At kunne leve af det, jeg holder af og vågne op
hver eneste morgen og være glad og se frem til at
skulle på arbejde. Jeg vil gerne være en af de bedste og mest anerkendte frisører i Danmark, men
jeg kunne også rigtig godt tænke mig at arbejde i
udlandet. Jeg elsker at stå i salonen, men jeg får
også et kick af at være på shoots og udfolde mig
på andre måder. Så måske det sker en dag? Om
det så bliver med bopæl i LA eller København,
vides ikke…”
HVAD SIGER FOLK, NÅR DE HØRER DU ER RENE DIFS
DATTER?

Da jeg både ligner min far og tilmed deler efternavn med ham, kommer der af og til en kommentar eller to. Men det har altid været vigtigt for mig,
at jeg er blevet den, jeg er, fordi jeg er mig og er
dygtig til faget – og ikke fordi min far er kendt. Jeg
sætter pris på folks nysgerrighed, og jeg er meget
åben omkring det, så jeg svarer altid høfligt, hvis
folk spørger ind til det. Men jeg vil gerne anerkendes på grund af mit håndværk, mit talent og min
person – ikke på grund af mit efternavn.”

Kvotepladser

”Jeg vil bare være den bedste
– kender du det!?”
Frisør-elev Maria Westh er helt
klar i spyttet, når hun fortæller
om, hvad hendes personlige
drivkraft bag karrierevalg er.
”Jeg vil så gerne være frisør,
og jeg vil da være den bedste”.
Der er mange om buddet, når det gælder pladser
på frisøruddannelsen. ”Mange er dygtige, men
ofte ikke modne nok, når de søger om optagelse
på skolen første eller anden gang”, fortæller frisørfaglærer på EUC Sjælland Jeanette Smedegaard.
Og der skulle da også fem kvoteplads-ansøgninger
til, før Maria blev optaget. Men det lykkedes, fordi
hun ikke lod sig slå ud.

”Mange lader sig slå ud af, at de rent faktisk skal
starte som elever ... man skal kunne feje gulvet,
før man kommer til at klippe hår på kunderne”,
siger hun med et skævt smil. Og det er netop en
af grundene til, at mange bliver afvist, ”de er ikke
modne nok, de lader sig slå ud, men det skal de
lade være med - se bare på mig! Jeg er en del af
det hele nu”.

Maria Westh har siden hun var stor nok til at
kigge ind ad vinduerne i frisørsalonerne vidst,
at det var netop sådan et sted, hun gerne ville
arbejde. ”Jeg har altid brugt mine hænder
kreativt”, smiler hun. ”Og selv om det var en
smule grænseoverskridende at skulle træde ind
i forskellige frisørsaloner med min ansøgning
i hånden, gjorde jeg det, fordi det var det, jeg
drømte om”.

Man er ikke i tvivl om, at man har med en
pige at gøre, der ved hvad hun vil. Hendes
positive indstilling og ukuelige tilgang til
uddannelsessystemet samt ikke mindst et fint
talent for frisørfaget har ført til, at hun nu deltager
i et talentforløb på EUC Sjælland. Spørger man
til hendes planer for fremtiden, kommer svaret
promte. ”Mit mål er DM næste år.” Men jeg synes,
det allervigtigste med alt det her er, at det er dumt
at give op. Selvom man ikke har en læreplads på
hånden med det samme, kan man jo søge om at
komme ind på en kvoteplads - ligesom jeg gjorde og se hvad det førte til”!

Maria var 17 år, første gang hun søgte. Og selv om
der skulle fem kvoteplads-ansøgninger til, var det
ifølge Maria det hele værd. Hun er nu i gang med
hovedforløbet på EUC Sjælland og ansat som elev
hos Klippegården i Slagelse. ”Jeg blev ved – lige
indtil de blev trætte af mig på skolen”, griner hun.
”Min læreplads fik jeg, fordi jeg bare marcherede
ind i salonen, smilede til dem, selvom de så travle
ud og gjorde hvad jeg kunne, for at være mig
selv ... og nu har jeg den bedste elevplads”. Man
skal altså ikke lade sig slå ud af ikke at have en
læreplads med det samme. Kvoteplads-systemet
giver mulighed for at søge om optagelse i
skolepraktikken. ”Det lykkes faktisk rigtig mange
af vores elever at finde en læreplads, når de er
startet hos os, men de skal naturligvis ville det.
Det nytter ikke at ligge på den lade side”, smiler
Marias faglærer Jeanette. Maria er meget enig.

—

FAKTA om kvotepladser
Hvert år får EUC Sjælland tildelt et antal kvotepladser
til frisøruddannelsen. Sådan en plads kan man søge,
hvis man ikke allerede har en praktikplads hos en
frisørmester.
En kvoteplads er en optagelse på grundforløbets 2. del
uden en uddannelsesaftale/praktikplads. Det tager fire
år at blive uddannet frisør. Man kan læse meget mere på
www.eucsj.dk/eud/omsorg,-sundhed-og-paedagogik/
frisoer/frisoer-kvoteplads
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Ret skal være ret
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Frisør Maria Sandberg Jensen kom i klemme, da hendes eksem gjorde det umuligt for hende at fortsætte i
sit arbejde. Under sin sygemelding fik hun ikke den løn, hun var berettiget til. Efter to års kamp med mestrene vandt DFKF i april sagen for Maria, som nu har fået godt 17.000 kroner af sin tidligere mester.
Tekst: Søren Johannesen

Ret skal være ret

Det er ikke altid, at det hele ender lykkeligt ligesom i
eventyrene. Og når det går galt, er det godt at have
nogle ved sin side, som kæmper for en.
Det ved 30-årige Maria Sandberg Jensen fra Vester
Skerninge mellem Faaborg og Svendborg alt om.
Hun har netop været igennem et opslidende og langstrakt forløb, som hun aldrig havde klaret – havde det
ikke været for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.
Fremtiden så ellers lys og lovende ud for den
fynske frisør, da hun for otte år siden blev færdigudlært. Hun var god til sit job, havde masser
af kunder, og da hendes mester kort efter solgte
salonen, tryglede den nye ejer Maria om at blive.

Og så startede balladen. I begyndelsen fik Maria
slet ingen løn, og da hun ringede til sin mester,
svarede denne irriteret, at Maria selv måtte ringe
til kommunen for at få det ordnet.
Det lykkedes Maria at få Svendborg Kommune til
at udbetale hende, hvad der svarede til dagpenge.
Heldigvis ringede hun også til forbundet, som
straks kunne se, at der var noget helt galt. Maria
havde krav på sygeløn efter overenskomsten i 7
uger samt feriepenge og SH bidrag plus pension
heraf i yderligere 10 uger – sådan er reglerne.

Egentlig var det kun meningen, at Maria skulle
være der et års tid for ligesom at hjælpe den nye
ejer i gang, men forretningen gik så godt, at Maria
blev hængende.

”Jeg havde det først sådan lidt: ”Ej, kan vi ikke
bare droppe det?” Det er jo ikke fedt at slutte på
den måde. Det er træls. Men forbundet forklarede
mig, at ret skal være ret, og at det jo handler om
andre end mig – det handler også om alle dem,
der måske en dag kommer til at stå i samme situation,” lyder det fra Maria.

”Det kørte bare derudad. Det var en god biks, og
vi havde masser af kunder,” fortæller Maria, hvis
nye chef kort efter åbnede endnu en salon. Maria
blev i den første salon, hvor hun trivedes.

Mestrene var imidlertid ikke enige med DFKF, og
den – skulle man tro – forholdsvis simple sag udviklede sig hurtigt til et kæmpe juridisk slagsmål,
som fyldte et helt ringbind.

Efter fire år dukkede Marias gamle mester imidlertid op igen. Hun ville gerne købe sin gamle salon
tilbage, og da den nye ejer havde rigeligt at se til i
sin salon nummer to, blev det sådan.

I tre år bølgede kampen frem og tilbage, indtil
der endelig faldt en afgørelse den 25. april i år.
”Vi vandt. Dommeren slog fast, at jeg ikke havde
gjort noget forkert. Mester blev dømt til at betale,”
forklarer Maria.

Alle blev fyret, på nær Maria, som den gamle
mester jo kendte og gerne ville beholde.
Få måneder senere blev Maria gravid. På grund
af en nerve, der satte sig i klemme, så hun havde
svært ved at stå op, fik hun en såkaldt graviditetsbetinget sygemelding godt en måned før, hun var
sat til at føde. Det var den 21. november 2012.
Den 6. januar 2013 kom lille Villum til verden på
Svendborg Sygehus. Maria nød sin barsel – men
hun havde også et problem. Længe havde hun
døjet med håndeksem på grund af arbejdet i
salonen, og selv om hendes hudlæge forsøgte
med alle mulige behandlinger, mens Maria var
på barsel, var der intet der virkede. Eksemen var
blevet kronisk.
”Både hudlægen og min egen læge sagde direkte
til mig, at hvis jeg fortsatte som frisør, ville det
bare blive værre,” fortæller Maria, som derfor blev
sygemeldt, netop som hun skulle til at begynde på
sit arbejde igen i november 2013.

“Da der allerede var sket delvis betaling med sygedagpenge, skulle differencen mellem dagpenge og
sygeløn efter overenskomsten i 7 uger, samt feriepenge og SH bidrag plus pension heraf i yderligere
10 uger, betales. Det løb op i godt 17.000 kroner plus
renter,” uddyber faglig chef i DFKF Pernille Meden.
Maria er rigtig glad for, at sagen nu er slut, så hun kan
komme videre i sit liv. Desværre kan det ikke blive
som frisør – den drøm har håndeksemen skudt ned.
”Selvfølgelig synes jeg, det er træls, at det skulle
ende sådan mellem min mester og mig. Hvis jeg
bare havde givet op, ville det måske have været
nemmere at møde hende i byen i dag. Men det var
jo ikke noget personligt. Det handlede om at følge
reglerne. Det var uklart, hvad reglerne var, men
det er det så ikke længere. Det kan komme mange
andre til gode,” siger Maria – og tilføjer så:
”Forbundet var virkelig kanon hele vejen igennem,
de har virkelig hjulpet mig meget.”
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§
INDSIGT
—

Faglige sager fra DFKF

§

SAG:
8491/2013
—
STOR SEJR TIL DFKF OG GODT 17.000 KR. PLUS
RENTER I EFTERBETALING TIL MEDLEMMET
Efter godt og vel 2 års kamp har DFKF vundet en
principiel sag om løn under sygdom. Det er udelukkende overenskomstens ordlyd, der gælder. Så når
frisør Maria Sandberg Jensen med årelang anciennitet igen blev syg efter vel overstået barsel, skal der
betales løn mv. under sygdom.

Da overenskomstparterne var uenige om betaling af løn under sygdom efter endt barsel, endte
sagen i Arbejdsretten, som udsatte sagen på, at
en Faglig Voldgift skulle afgøre tvisten om betaling
af sygeløn mv. Børge Dahl, tidligere formand for
Arbejdsretten og forhenværende præsident for
Højesteret blev udpeget som opmand.
DFKF har igennem mange år hævdet, at pligten
til at betale løn mv. under sygdom er reguleret
af frisørfagets overenskomst. Dofk derimod har
påstået, at der ud over overenskomstens ordlyd

Indsigt

også skulle gælde sygedagpengelovens regler
om ny arbejdsgiverperiode, førend sygdommen
udløser betaling.
Maria Sandberg Jensen var graviditetsbetinget
syg før sin barsel, afholdt barsel og forældreorlov
og blev syg, da arbejdet skulle genoptages.
Mesteren betalte ikke løn under den nye sygdom.
Det førte til den sag, som nu er blevet afgjort.
Opmanden udtalte den 25. april 2016 bl.a.:
”… Det følger uden videre af ordlyden i overenskomsten, dels at der ydes løn i op til 7 uger af en
sammenhængende sygefraværsperiode, dels at
betalingspligten i en løbende sygdomsperiode
ophører ved sygeperiodens ophør, og endelig at
en ny betalingsperiode efter et tidligere sygdomsforløb begynder at løbe, når den ansatte på ny
bliver syg, medmindre der foreligger tilbagefald på
grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage.
Der skal således være et tidsmæssigt ophold mellem 2 sygdomsforløb for at det seneste kan udløse
en ny 7 ugers betalingsperiode.
Et sådant tidsmæssigt ophold foreligger selvsagt,
hvis den ansatte genoptager arbejdet. Overenskomstparterne er endvidere enige om, at det
samme gælder, hvis den ansatte efter en sygeperiode har afholdt ferie.

SAG:
8570 / 2014
—
DOBBELTSEJR TIL DFKF
Feriepenge, SH- og feriefridagsbidrag er pensionsgivende løndele. Det slog en Faglig Voldgift
fast den 22. december 2015. Når arbejdsgiveren
udbetaler lønmodtagerens pensionsbidrag som
løn, hæfter arbejdsgiveren for, at der også sker
betaling til pensionsordningen af lønmodtagerbidraget. Det har Arbejdsretten slået eftertrykkeligt
fast og dømt frisørmesteren til både at betale
lønmodtagerbidraget med renter samt en bod for
overenskomstbrud.
Ved kendelsen den 22. december 2015 blev det
slået fast, at dofk skal anerkende, at der skal
beregnes 12,04% i pensions- og sundhedsbidrag
af de feriepenge, sh- og feriefridagsbidrag, som
udbetales under sygdom. Efter den kendelse var
afsagt, betalte arbejdsgiveren kun arbejdsgiverandelen af pensions- og sundhedsbidraget. Man
afviste at betale lønmodtagerens andel af bidraget.
I dommen henviser Arbejdsretten til en dom fra
Højesteret af 20. august 2014, hvorefter den løn,
der udbetales til lønmodtageren og det pensionsbidrag, man som lønmodtager har krav på, bliver
indbetalt til en pensionsordning, er to forskellige
lønelementer, som tjener forskellige formål.

Fornødent tidsmæssigt ophold må også antages
at foreligge i tilfælde, hvor graviditetsbetinget sygdom efterfølges af graviditet- og barselsorlov, eftersom der faktisk er et tidsmæssigt ophold, oven i
købet i almindelighed af betydelig længde, hvortil
kommer, at sådant fravær efter overenskomstens
§ 22 ikke anses som sygefravær og heller ikke
efter baggrunden og formålet med sygefraværsreglen i overenskomsten og den bagvedliggende
sygedagpengelov kan sidestilles med sygefravær.

Udgangspunktet er herefter, at arbejdsgiveren ikke
med frigørende virkning kan opfylde sin pligt til at
indbetale pensionsbidraget til medarbejderen ved
at udbetale bidraget som løn, og at arbejdsgiveren
derfor har pligt til at efterbetale manglende bidrag.
Mulighederne for at fravige udgangspunktet er
begrænsede, hvis forpligtelsen til at indbetale pensionsbidrag er baseret på kollektiv overenskomst.

Der må på denne baggrund gives klager medhold.”

I den foreliggende sag var der ikke oplyst sådanne
særlige omstændigheder, og mesteren blev pålagt
at betale pensionsbidraget.

”DFKF er ovenud tilfreds med, at opmanden har
givet forbundet klart medhold”, udtaler Lone Frost
og fortsætter: DFKF har i mange år fastholdt, at
dofk havde uret i, at der skal indfortolkes en ny
arbejdsgiverperiode. Vi har følt os tvunget til at
rådgive medlemmerne om at holde nogle feriedage
for ikke at havne i en situation, hvor man skal
vente i årevis på sine penge. Nu er retsstillingen
krystalklar”, slutter en tilfreds formand.

Da mesteren havde begået brud på overenskomsten ved ikke at betale, fandt Arbejdsretten at der
i hvert fald ikke efter den 22. december 2015 har
været en sådan rimelig tvivl om pligten til at indbetale også medarbejderens del kr. 478,15 af det
manglende pensionsbidrag, at bod kunne bortfalde.
Efter en samlet bedømmelse fadt Arbejdsretten, at
boden passende kunne fastsættes til 3.000 kr.
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Årsrapport fra Videncenteret
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Så kom årsrapporten:

FULD FART PÅ
VIDENCENTRET
I april udkom årsrapporten fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Der sker
rigtig meget i centret, hvis formål er at forebygge erhvervsbetingede sygdomme,
blandt andet via rådgivning, og fastholde frisører og kosmetikere i faget.
Tekst: Søren Johannesen

Danmark er et af de lande i verden, som er længst
fremme, når det gælder forskning i erhvervsbetingede sygdomme, som typisk rammer frisører, især
hud- og luftvejslidelser. Og det kan vi i høj grad
takke Videncenter for Frisører og Kosmetikere for.
Centret er en forsknings- og formidlingsenhed på
Københavns Universitetshospital Gentofte under
Hud- og allergiafdelingen.
Videncenter for Frisører og Kosmetikere, som
arbejder sammen med og støttes af DFKF (Lone
Frost er formand for centrets styregruppe), kan til
august i år fejre sit 10 års jubilæum!
Måske er du ikke klar over det, men rigtig meget af
det arbejde og den forskning, videncentret bedriver, har en direkte indflydelse på dit arbejdsliv og
dit helbred.
I årsrapporten for 2015, som netop er udkommet,
kan man bl.a. læse, hvordan centret i 2015 udviklede en helt ny allergitest, som kan påvise allergisk
snue efter udsættelse af hårblegemidler, som sædvanlige allergitests ellers ikke kunne finde.
Centret undersøgte i fjor også, hvorvidt den undervisning i arbejdsrutiner – om bl.a. brug af hand-

sker, fugtighedscreme og hvorvidt man klipper
kundens hår, før man farver – der er blevet indført
på frisørskolerne, rent faktisk virker. Og det ser det
ud til, at den gør, selv om der stadig er behov for
flere tiltag.
Ph.d.-studerende og biokemiker Sanne Skovvang
Steengaard lavede i 2015 en stor undersøgelse af,
hvordan immunforsvaret reagerer på kontakt med
hårfarve allergenet PPD, og de data sidder hun lige
nu og analyserer i Davos i Schweiz.
I årsrapporten kan man desuden læse, hvordan
videncentrets hjemmeside:
www.videncenterforfrisorer.dk
har fået et løft, hvilke spørgsmål, frisørerne typisk
ringer ind med til telefonrådgivningen (eller
sender på mail), og hvordan man nu kan tilmelde
sig en såkaldt ”frisørinspirationsgruppe”, så man
får nyhedsbreve og information om ny, relevant
forskning tilsendt på mail (du kan melde dig til ved
at sende en e-mail til:
ulrik.fischer.friis@regionh.dk og skrive
”Tilmelding til frisørinspirationsgruppen” i emnefeltet.
Kort sagt: Der er fuld fart på videncentret!

HUSK HANDSKERNE / Videncenter for Frisører og Kosmetikere har i mange år kæmpet for, at frisørerne bruger de rigtige engangshandsker, så de undgår at komme i kontakt med de kemiske stoffer i
salonerne. Centret har testet stort set alle engangshandskerne på markedet og anbefaler følgende:
• Nitrile accelerator free gloves fra Abena – kan rekvireres på telefon: 74 31 18 18.
* X-Soft ACF Nitril pulverfri fra Salonsupport.dk – kan rekvireres på telefon: 36 16 16 09.

Forbundet

RESMIJE TAGER IMOD MED ET SMIL
FRA sekretariatet i Dansk Frisør & Kosmetiker forbund

27-årige Resmije Selmanis imødekommende
personlighed, professionalisme og smilende
væsen tog alle med storm, da hun i marts kom
som sekretær/sagsbehandler på hovedkontoret i
København. Det har ført til en ansættelse – indtil
videre i et år.

Tekst: Søren Johannesen

Det er umuligt ikke at blive i godt humør, når man
træder ind ad døren til DFKF’s kontorer på anden
sal i Figaro-bygningen i København. Her bliver man
nemlig mødt af Resmije Selmanis blændende smil.
Den 27-årige sekretær og sagsbehandler begyndte
i marts i en måneds virksomhedspraktik. Det gik
over al forventning, og da det viste sig, at Resmije
var lige så glad for sine nye kolleger, som de var
for hende, besluttede forbundsformand Lone Frost
at tilbyde hende ansættelse. I første omgang på en
1-årig kontrakt.
”Jeg laver en masse forskelligt arbejde, passer
telefonen, fordeler post i huset, opretter journaler
og alt muligt andet,” fortæller Resmije, som bor
med sin 2-årige søn Dion i Københavns nordvest-kvarter, ikke langt fra Figaro-bygningen.
Resmijes aner stammer fra Albanien på Balkan. Hendes far kom til Danmark som 14-årig og blev arbejdsmand og stiftede senere familie. Hans mål i livet har
altid været, at hans børn skulle have det godt.
”Det mål har han nået. Vi er fire piger og en dreng.
Jeg er den yngste. Alle mine søstre er uddannede

kontorassistenter og arbejder i Københavns
Kommune. Min bror er elektriker,” lyder det fra
Resmije, som er vokset op på Nørrebro.
”Jeg er en kvinde af få ord, men når jeg siger
noget, er det velovervejet. Jeg er god til at tale
min sag. Og så er jeg en åben, glad og smilende
person, som ikke er bange for noget.”
Resmije – som er opkaldt efter en gammel, albansk
sanger, som hendes storesøster var vild med –
begyndte som elev i Dansk Metals a-kasse i 2007
og fik senere tilbudt en fast stilling. Hun blev i a-kassen i fire år, efter hun var færdigudlært i 2009, og
har derfor god erfaring med fagforeningsarbejde.
Resmije stortrives i DFKF og håber, at hun kan få en
fastansættelse, når den udløber til april næste år.
”Jeg elsker at være her. Jeg vil rigtig gerne blive
og udvikle mig i jobbet. Jeg er superglad for mine
kolleger, og så synes jeg, at Lone virker som en
dygtig formand for DFKF. Hun lytter altid, og man
kan tale med hende om alt,” lyder det med et smil
fra Resmije.
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Kære
Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

Min chef lydovervåger salonen og
vores frokostrum. Hun har ikke indrømmet, at hun gør det, men vi er ret
sikre på, at hun gør det, fordi hun ikke
kan lade være med at sige noget eller
reagere på emner, vi har talt om, når
hun ikke har været der. Må hun gerne
lydovervåge os?
Nej, din arbejdsgiver må ikke aflytte jeres samtaler,
når hun ikke er til stede. Det er en overtrædelse af
Straffeloven og kan politianmeldes.
—
Jeg har været ansat 3 steder, siden jeg
blev udlært som frisør. Ingen af stederne har der været orden i lønforhold
og feriepenge. Nu har jeg simpelthen
mistet lysten til at arbejde indenfor faget, fordi man skal slås for at få, hvad
man har krav på, og fordi den månedlige lønudbetaling opleves som et rent
lønlotteri.
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad der er dit
spørgsmål, men det er selvfølgelig meget ærgerligt, at du har haft den oplevelse. Og det er
forståeligt, at du ikke orker mere, når du har haft
så mange dårlige ansættelsesforhold, hvor helt
grundlæggende forhold ikke har været på plads.
Men der skal ikke være tvivl om, at Dansk Frisør
og Kosmetiker Forbund kan hjælpe, hvis man ikke
får det man har krav på. Det gælder, hvad enten
man arbejder under overenskomsten eller uden
for overenskomst.
—
Min arbejdsgiver har sat mig ned i tid
fra 37 timer til 30 timer om ugen med 14
dages varsel. Må hun det?

Hvis du skal sættes ned i tid fra 37 timer til 30 timer om ugen, kan det sidestilles med en opsigelse
fra arbejdsgiverside af din 37 timers-kontrakt med
et tilbud om en ny kontrakt, hvor arbejdstiden er
30 timer. Det kan arbejdsgiver gøre, hvis der er en
rimelig grund til det. Eftersom der er tale om en
afskedigelse, skal der være en rimelig begrundelse
i lighed med alle andre situationer, hvor arbejdsgiver opsiger en medarbejder.
Når du modtager en ændringsopsigelse har du
mulighed for at sige nej tak til tilbuddet om 30
timers stillingen og vælge at lade dig afskedige i
stedet.
Hvis du er ansat under overenskomsten på frisør
eller kosmetikerområdet har du 4 ugers opsigelsesvarsel, når du har været ansat i 20 dage. Så nej
- en væsentlig stillingsændring hvor arbejdstiden
nedsættes som du beskriver det, kan ikke varsles
med 14 dages varsel, men skal varsles med 4
ugers varsel.
Vær i øvrigt opmærksom på at 30 timer ugentlig
arbejdstid udelukker ret til supplerende dagpenge.
—
Jeg må ikke hedde mit eget navn på arbejdet, fordi det ikke er et dansk navn.
Er det tilladt at tvinge mig til at kalde
mig et dansk navn?
Jeg går ud fra, at du med ”tvang” mener, at hvis
du ikke samtykker i at kalde dig et dansk navn,
så får du problemer på arbejdet. I værste fald en
opsigelse.
Det er meget vanskeligt at se, hvad der skulle
være den saglige begrundelse for, at du tvinges
til at kalde dig ”et dansk navn”, og du skriver da
heller ikke noget om, hvordan din arbejdsgiver har
begrundet det, eller om du har fået en definition
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af, hvad der er et dansk navn. De fleste navne der
anvendes i Danmark har jo græsk eller mellemøstlig oprindelse – såsom for eksempel Maria eller
Katrine.
Efter min opfattelse er der tale om krænkende
behandling af dig.
Der er imidlertid beskyttelse at hente mod krænkende behandling i enten Lov om etnisk ligebehandling eller Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
I Lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet hedder det at: ”Der foreligger
direkte forskelsbehandling, når en person på
grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk
anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville
blive behandlet i en tilsvarende situation.”
En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved
ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse
eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.
Overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven kan
medføre, at den lønmodtager der er krænket kan
få en godtgørelse.
Der er delt bevisbyrde og såfremt lønmodtageren
kan påvise omstændigheder, der giver anledning
til at formode, at der er tale om forskelsbehandling
påhviler det arbejdsgiveren at påvise at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Jeg er blevet opsagt på grund af illoyalitet, fordi jeg ikke fortalte på arbejdet at min kæreste og jeg ikke længere
bor sammen. Som begrundelse blev det
sagt, at jeg ikke ville være fortrolig
med chefen og kollegerne, når jeg ikke
havde fortalt det, og det var det, der var
illoyalt. Er det lovligt?
Din familieliv er dit eget, og du har ingen forpligtelse til at fortælle om dit kærlighedsliv på
arbejdet. Du har normalt pligt til at oplyse, hvis
du skifter adresse, men hvis det ikke er dig der
har skiftet adresse, men din kæreste, har du ingen
pligt til at fortælle det på arbejdet.
En opsigelse på det grundlag som du beskriver, vil
derfor ikke være rimeligt begrundet.
—
I min ansættelseskontrakt står der, at
jeg ikke må tage arbejde i en konkurrerende virksomhed indenfor en radius af
1000 meter. Hvis jeg gør skal jeg betale
en konventionalbod på kr. 10.000 for
hver overtrædelse af konkurrenceklausulen. Hvad betyder det? Og hvad
menes der med for hver overtrædelse?
Du skriver ikke, hvornår konkurrenceklausulen er
underskrevet. Det har betydning, fordi en ny lov
om ansættelsesklausuler er trådt i kraft den 1. januar 2016. Så hvis det er klausul der er aftalt efter
den 1. januar 2016, kan jeg anbefale, at du sender
kontrakten herind, fordi det vil være sandsynligt,
at den er ugyldig.

—
Jeg er elev og er blevet gravid. Hvad
betyder det i forhold til min uddannelsesaftale som er tidsbegrænset og
udløber under min barselsorlov?
Når din uddannelsesaftale udløber under din
barselsorlov, er det vigtigt at du aftaler at forlænge din uddannelsesaftale med din mester, inden
uddannelsesaftalen er udløbet. Dvs. at du aftaler
det snarest. Hvis ikke du kan blive enig med din arbejdsgiver om forlængelse af aftalen, kan du rette
henvendelse til Det faglige udvalg for uddannelsen. Det kan du få hjælp til ved at ringe eller skrive
til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.

Hvis klausulen derimod er fra før 1. januar 2016, er
der større sandsynlighed for at den er gyldig, og
du derfor vil kunne komme til at betale en konventionalbod, som der står i klausulen for manglende
efterlevelse. En klausul fra før 1. januar 2016 vil
dog efter omstændighederne kunne tilsidesættes.
En konventionalbod er en bod der skal betales,
uanset om din (tidligere) arbejdsgiver har lidt et tab.
Med hensyn til spørgsmålet om hvad der menes
med ”for hver overtrædelse” er det ikke muligt at
svare på. Men jeg kan anbefale, at du sender kopi
af klausulen til Frisør og Kosmetiker Forbundet, så
vi kan vurdere klausulen i sin helhed.
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Feriefondens
Skagenshus
—
Forår, sol og sommer og en masse oplevelser på toppen af Danmark.
Husk, at du nu har mulighed for at leje Feriefondens skønne hus i Skagen.

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 og 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 20-37),
skal du indsende en ansøgning. Vi trækker lod blandt
de indsendte ansøgninger i uge 8/2016. Du er altid
velkommen til at forhøre dig om huset er ledigt.
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 højsæsonen (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 mail: skagen@forbundet.dk
Du skal oplyse, hvilken uge (nr.) du er interesseret
i at leje og navn, cpr. nr. og dit telefon nr./mail.

Annoncer

Medlemmer
sparer i snit
1700 kr. årligt
på bilforsikring

Har vi dit
telefonnummer
og din mailadresse?
Er du i tvivl om vi har de
nyeste oplysninger, så
indsend din mail adresse
og meget gerne dit telefonnummer til forbundets mail
dfkf@forbundet.dk - husk at
skrive dit navn og adresse
sammen med de øvrige
oplysninger.

Vinder af Det Årlige
Rejse - og Studielegat 2016
_
1. Lenette Nørgaard Mortensen
Ålborg
2. Marie Louise Sloth Stegelmann
Thisted
3.Lisbeth Lind			
Odense SV
4. Anette Dietz Jessen
Esbjerg
5. Kristiane Brovn Rasmussen		
Viborg
6. Maria Christensen		
Odense C

alka.dk

Arbejdsmiljø
—
Videncenter for Frisører
og Kosmetikere. Hud- og
allergiafdelingen - Gentofte
Hospital.
Vi hjælper med:
• Akutte og kroniske hudog luftvejsproblemer
• Kemi i produkter
• Svanemærkede
produkter
• Handsker

7.June Grønlund Larsen		
•
Odense SV
8. Stefanie Jarmann		
Ålborg
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Eksem

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. 10.00-12.00 &
13.00-15.00
Telefon +45 43 43 42 99

• Allergi
• Luftvejslidelser
• Astma
• Graviditet

Vindere af legat på
mestersiden:
_
Birgit Grønnegård / Assens
Jette Thorup / Nyborg

videncenterforfrisorer.dk
Kontakt Ulrik Friis på:
Telefon +45 39 77 73 07

SUNDHEDSORDNING
HURTIG DIAGNOSE
—
Læs mere og bestil tid på
www.pension.dk/sundhed
Telefon +45 70 10 08 06

Ulrik.Fischer.Friis@regionh.dk

Randi Mikkelsen / Bække
Louise Kristensen / Lemvig
Lene Bodilsen / Vejle
Bo Larsen / Næstved
Sisse Brejner/ Hobro
Bente Bruncke / Roskilde

BESPARELSER
& TILBUD MED
LO PLUS KORT
www.loplus.dk
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Ramsingvej 30
2500 Valby
Regionskontorer:

HOVEDBESTYRELSE
F=forretningsudvalg

Odense / Esbjerg / Århus / Aalborg / Holstebro

Formand / Lone frost / Hadsten / F

service@forbundet.dk

Næstformand / Dorte Haack / Køge / F

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

Anja Hoeck / Uldum

Åbningstider:
Mandag - torsdag: kl. 9.30-16.00

Camilla Wahl Bach / Randers

Fredag: kl. 9.30-14.00
Gitte Christiansen / København
Ilse Nielsen / Aalborg / F
A-KASSE:
a-kasse@forbundet.dk
www.serviceforbundet.dk
Telefon: +45 70 15 04 00

Lykke Petersen / Odense / F
Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg

Marianne Jensen Johansen / København

MEDLEMSafdelingen:
medlem@forbundet.dk
• Ind- og udmeldelse af DFKF og/eller Serviceforbundet
• Spørgsmål om kontingent, overflytning til og fra andre
a-kasser/fagforeninger, eller hvis du overgår til
selvstændig virksomhed
• Ændring af arbejdstid, adresse eller kontingentgruppe

Mette Rasmussen / Fredericia

Nanna Lei Kongsted-Blomgreen / Haderslev

Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus

Tina Bak Christiansen / Odense
Thomas Pedersen / Køge / F

DFKF
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Politisk ledelse:

DANSK FRISØR & KOSMETIKERFORBUND:
Forbundsformand

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Vermundsgade 1
2100 København Ø
dfkf@forbundet.dk
www.dfkf.dk
Telefon:+45 35 83 18 80

Åbningstider:

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

Næstformand

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

Sekretariat på FORBUNDSkontor:
FAGLIG CHEF

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

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

JURIST

Sussi Spendrup Castellani
ssc@forbundet.dk

Dit faglige medlemskab giver dig adgang til:
Juridisk bistand vedrørende:
• ansættelsesspørgsmål inden- og udenfor OK
• elevforhold
• sygdom og barsel
• opsigelse
• manglende løn, feriepenge, SH, pension
• samarbejdsproblemer
• chikane
• arbejdsskader
Råd og vejledning om:
• psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Derudover går dit kontingent bl.a. til:
• heltidsulykkesforsikring
• overenskomster, der sikrer ordnede forhold
• udvikling af grunduddannelserne
• Videncenter for frisører og kosmetikere
• fagbladet SPEJLET
• fordelagtige forsikringer (ALKA)
• billig indkøbsordning - LOPlus
Arbejder du under overenskomst:
•skal mester indbetale 12,1 % til arbejdsmarkedspension
• sundhedsordning
• et særligt pensionsbidrag til barslende

JURIST

Rikke Røpke
rir@ forbundet.dk

sekretær

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk

Ferieordning

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Redaktør / Spejlet

Marianne Jensen Johansen
mj@forbundet.dk

Filmanmeldelse
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—
FILMANMELDELSE AF
Jesper Wung-Sung

På den anden side af spejlet
”Alice i Eventyrland: Bag spejlet” er et gensyn med den gakkede, væsensforskellige verden, Alice
tidligere tumblede ind i, og som alligevel igen tilbyder denne sære spejling af det liv, vi alle lever.

Rammefortællingen i James Bobins film skildrer
Alice (Mia Wasilowska), der er blevet kaptajn –
bærende fletning – på sin afdøde fars handelsskib,
og som på den anden side af jorden kæmper for at
undslippe pirater og få fragten sikkert til England.
Hun styrer fri af skærene, og vel hjemme i London
er hendes hår kunstfærdigt sat op, som det sig
hør og bør for pæne kvinder – men ikke så snart er
hun gået igennem et spejl, før håret er slået ud.
Alice er tilbage i det univers af talende dyr, levende skakbrikker, æg med arme og ben, usynlige
katte og excentriske hattemagere. Her er intet helt,
som det tager sig ud, og flere af karaktererne må
betegnes som regulære bryllupskager inden for
frisør- og kosmetikerfaget. Hattemageren (Johnny
Depp) med sit crepede orange hår, øjenbryn som
tvillingeflammer, stribede øjenvipper og brede
rødorange rande under øjnene i det klovnehvide
ansigt. I denne film yderligere forstærket af, at
hattemageren er foranderlig som en kamæleon,
der skifter ansigts- og hårfarve efter sit humør. Det
illustreres gennem glidende overgang fra jernblå

vrede til kridhvid sorg. Den Røde Dronning (Helen
Bonham Carter) er et skulpturelt vidunder af
makeup og hår: fra hendes lille hjerte af læbestift midt på munden, over en himmelhøj lyseblå
øjenskygge til det enorme røde, krøllede hår som
en hjerteformet rede øverst på hovedet. Således
er banen også kridtet op med et fantasifuldt opbud
af hjælpere og modstandere omkring Alice, mens
sekunderne tikker ned. Det er en både halsbrækkende og hårrejsende færd, heltinden begiver sig
ud på for at forene hattemageren med sin familie
– med tiden i hælene og håbet gemt i en myretue.
Først når tiden er sat på plads og familier forsonet,
kan Alice vende tilbage til sin nutid og familie.
På den anden side af spejlet – i samtidens London
– lykkes det Alice at træde i karakter og op på eget
skibsdæk. Der er to iøjnefaldende forandringer, siden vi indledningsvist så hende på havnefronten:
hendes navn står nu på facaden over den bygning,
der huser et rederi, og hendes nyerhvervede
frihed understreges af hendes frisure: pagehår.
Dermed er Alice klar til endnu et eventyr.
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NEW
MASK with vibrachrom

TM

What is art if not a state of being?

MASK WITH VIBRACHROMTM
IS THE NEW COLOUR CONDITIONING SYSTEM
THAT DELIVERS MORE SHINE AND LONG LASTING COLOUR
THANKS TO THE INNOVATIVE SPIRIT OF DAVINES LABORATORIES
TO COMBINE NATURE WITH THE LATEST TECHNOLOGIES
IN COSMETICS AND TEXTILES.
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