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Juridisk bistand
• Elevforhold
• Sygdom og barsel
• Opsigelse
• Samarbejdsproblemer
• Chikane
• Arbejdsskader
• Manglende løn, feriepenge, sundhedsordning, pension
• Ansættelsesspørgsmål inden- og udenfor OK
Arbejder du under overenskomst skal mester indbetale
12,1 % til arbejdsmarkedspension, sundhedsordning og
et særligt pensionsbidrag til barslende.

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

Et medlemskab giver dig adgang til ovenstående, du kan læse meget mere på www.dfkf.dk
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Historisk og usædvanlig overenskomstforhandling endte med en afstemning og
et klart resultat. Vi glæder os over resultatet
og jeres engagement

—
Leder af Lone Frost

Det har været et hektisk og spændende forår i Dansk
Frisør & Kosmetiker Forbund. Mens de japanske kirsebærtræer er sprunget ud, har vi arbejdet benhårdt på at
få de nye tre-årige overenskomster forhandlet på plads.
Det er endt med en overenskomst, der blev stemt igennem af jer medlemmer. For de forhandlinger, vi har siddet i, gik desværre i hårdknude og det var ikke muligt
at nå til enighed med dofk om en overenskomst, som
vi synes, I kan være tjent med. Derfor har vi været hos
forligsmanden, men efter fire mæglingsmøder stod det
klart, at end ikke forligsmanden kunne hjælpe os med
at opnå et forlig – hverken på frisør- eller wellnessområdet. Det er helt usædvanligt, og der skrives derfor
historie i DFKF.
Nu har I stemt og med 93 procent af stemmerne har I
sagt klart og tydeligt ja til en overenskomst, som jeg
synes, vi kan være glade for. Den indeholder nogle
rigtig gode forbedringer for jer medlemmer. Som noget
af det vigtigste er det vedtaget, at medlemmer af DFKF
får fuld løn under forældreorlov. I får samtidig ret til to
ulønnede børneomsorgsdage om året. Omsorgsdagene kan finansieres af en særlig opsparingskonto, som I
kan læse mere om inde i bladet.
Der er også lidt godt til lønningsposen. Se de nye lønstigninger på vores hjemmeside, og vær opmærksom
på, at I skal have de nye lønsatser med tilbagevirkende
kraft fra 1. marts!

Frisørernes arbejdsskader
skal undersøges
Det er en kendt men kedelig sag, at frisørers arbejdsskader ikke anerkendes. Det skal vi have gjort noget
ved. Netop frisørerne slås i høj grad med skader i
nakke, skuldre og håndled, og det skal vi arbejde på at
forebygge. Men når skaden er sket, skal den selvfølgelig anerkendes.
Derfor har vi sagt ja til at samarbejde med overlægerne Jane Frølund og Sigurd Mikkelsen, der vil undersøge, i hvor høj grad skader på muskel, knogler og led
får frisører til at skifte branche eller helt stoppe med
at arbejde. Lægerne har ansøgt om midler til projektet
hos Arbejdsmiljøforskningsfonden, der hører under
Arbejdstilsynet. Undersøgelsen bliver sat i søen i samarbejde med Pension Danmark og dofk.
Sammen med Jane Frølund og Sigurd Mikkelsen
afventer vi nu svar på ansøgningen, men vi håber og
satser på, at projektet bliver godkendt. Der er et stort
behov for den undersøgelse i frisørbranchen, hvor nul
procent får anerkendt skader hos Arbejdsskadestyrelsen. Vi ved, at det er vanvittig frustrerende for jer
medlemmer, når I gang på gang får afslag. Det skal vi
have lavet om på!
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Hvad indeholder den ny overenskomst

Løn
Pr. 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts 2019 forhøjes garantilønnen med 2 kr. pr. time. Det betyder at
lønnen forhøjes den 1. marts til 133,75 for fuldtidsansatte og til 136,75 for deltidsansatte. For så vidt angår
provisionsminimallønnen er der trods mæglingsforslaget ikke klarhed om dette. Det forsøger Dansk
Frisør og Kosmetiker Forbund at få afklaret og vender
tilbage hurtigst muligt med yderligere information.
For medarbejdere med 8.00 - 21.00 aftale forhøjes
tillæg for ulemper med 1,6 % den 1. marts 2017, med
1,6% den 1. marts 2018 og med 1,6 % den 1. marts
2019. Hvilket betyder at tillæg for ulemper til medarbejdere, der er omfattet af en 08.00 - 21.00 aftale nu
pr. 1. marts 2017 er kr. 26,31 på hverdage og kr. 52,60
på lørdage.
Søndagstillæg forhøjes med 1,6 % den 1. marts 2017,
1,6 % den 1. marts 2018 og 1,6 % den 1. marts 2019.
Det betyder at søndagstillægget fra den 1. marts
udgør kr. 105,19 og kr. 52,59 til elever.

Løn under
sygdom
For 5. 6. og 7. sygeuge forhøjes satsen med 2 kr. pr.
time den 1. marts 2017, den 1. marts 2018 og den 1.
marts 2019. Pr. 1. marts udgør satsen kr. 127,-

Elever
Til elever, lærlinge og praktikanter forhøjes lønsatsen
fra og med det 1. læreår og fremover med et tillæg på
1,70 % pr. 1 marts 2017, 1,70 % pr. 1. marts 2018 og
1,70 % pr. 1. marts 2019
Det betyder at elevlønnen den 1. marts udgør:
Under 18 år: 2. læreår 72,47 kr. pr. time, 3. læreår
80,81 kr. pr. time og 4. læreår 88,30 kr. pr. time.

Graviditetsog forældreorlov
Der betales fremover fuld løn under forældreorlov i
modsætning til nu, hvor det er fuld løn, men maksimalt kr. 140,- pr. time. Bestemmelsen træder i kraft
for forældreorlov, der påbegyndes den 1. juli 2017
eller senere.
Satsen for graviditetsorlov forhøjes med 2 kr. pr. time
den 1. marts 2017, 2 kr. pr. time den 1. marts 2018
og 2 kr. pr. time den 1. marts 2019. Hvilket betyder, at
satsen under graviditetsorlov fra den 1. marts udgør
kr. 129,- pr. time.

Over 18 år: 2. læreår 82,90 kr. pr. time, 3. læreår 91,26
kr. pr. time og 4. læreår 97,71 pr. time.

Barns
hospitalsindlæggelse
Reglerne om barns hospitalsindlæggelse tilføjes at
friheden også gælder, når indlæggelsen sker helt eller
delvist i hjemmet. Herudover er satsen for betaling
på barns indlæggelse steget med 2 kr. gældende for
indlæggelsens 3. dag. De 2 første dage får medarbejderen fuld løn.
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Særlig
opsparing

Vikarer ansat i
vikarbureauer

Særlig opsparing forhøjes pr. 1. marts 2017 med 0,7
pct. point, 1. marts 2018 med 0,7 pct. point og pr. 1.
marts 0,6 med 0,6 pct. point. Særlig opsparing bliver
indbetalt på samme måde som SH betaling. Særlig
opsparing er således steget til 1,7 % fra 1. marts 2017.

Indførelse af bestemmelser der forbedrer vilkår for
vikarer ansat i vikarbureauer. Virksomhederne får pligt
til at oplyse om underleverandører.

Afspadsering
Fremover er sygdom en afspadseringshindring, forudsat at medarbejderen melder sig syg inden normal
arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen
skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages
afspadsering, gælder afspadseringshindringen også
for sygdom på eventuelle efterfølgende dage. Det
betyder at der betales løn under sygdom i stedet
(forudsat betingelserne herfor er opfyldt).

Børneomsorgsdage
Der indføres ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår.
Medarbejderen kan højst holde 2 børneomsorgsdage, uanset hvor mange børn medarbejderen har.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men kan
finansieres af særlig opsparing. Reglen vedrører børn
under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem
virksomheden og medarbejderen under hensyntagen
til virksomhedens tarv.

Uddannelse
Virksomheder kan ved lokal enighed søge støtte i
kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse. En
medarbejder kan på dette grundlag aftale en uddannelsesplan med virksomheden.

Hvad indeholder den ny overenskomst
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Arbejdsgiver
der er nyindmeldt i arbejdsgiverforening
Fremover vil det være sådan, at nye arbejdsgivere kan
kræve, at deres betaling af SH-bidrag kan optrappes.
Det betyder, at bliver man ansat hos en arbejdsgiver
som ikke er omfattet overenskomsten, men som melder sig ind i arbejdsgiverforeningen (dofk) vil der først
være fuld indbetaling af SH bidrag efter 3 år, med
mindre at det allerede er aftalt i en individuel kontrakt.

Systematisk
overarbejde
Der indføres ny bestemmelse om overarbejde.
Bestemmelsen betyder at systematisk overarbejde
skal varsles med mindst 4 dages varsel. Dog er der en
forhandlingspligt inden overarbejdet varsles, således
at overarbejdet skal drøftes med tillidsrepræsentanten, eller for frisører og kosmetikere, med Frisør og
Kosmetiker Forbundet.
Som noget nyt skal systematisk overarbejde varsles
senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde
udføres. Systematisk overarbejde skal afspadseres
som hele fridage indenfor en 12 måneders periode.
Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter forhandling med medarbejderen, idet der
dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6
x 24 timer. Afspadsering der hidrører fra systematisk
overarbejde kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel
medmindre virksomheden og medarbejderen er
enige herom.

Overenskomstforhandlinger

ins
pir
ati
on
:
Hår & foto: Marianne Jensen
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Hår & foto: Marianne Jensen

IndkaldeR til:

delegeretmøde
Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund afholder ordinært delegeretmøde på Hotel
Nyborg Strand

Mandag den 2. oktober 2017
Delegeretmødet består af 40 medlemmer der, så vidt
muligt, skal repræsentere medlemmer fra hele landet.
Er du interesseret i at få indflydelse på dit forbund,
så tilmeld dig delegeretmødet ved at kontakte:
Lone N. Frost på tlf.: 26 24 58 24
Du kan også sende din tilmelding til forbundets E-mail:
dfkf@forbundet.dk.
Tilmeldingsfristen for medlemmer der ønsker at
deltage i delegeretmødet er den 1. juli 2017.
Indkomne forslag skal være forbundet i hænde senest
to måneder før delegeretmødets afholdelse.
Samtlige indkomne forslag, dagsordenen for delegeretmøde, en beretning over Landssammenslutningens virksomhed siden sidste delegeretmøde samt regnskabet
offentliggøres på Landssammenslutningens hjemmeside
senest 1 måned før delegeretmødets afholdelse. Samme
materiale sendes til de delegerede senest 1 måned, før
delegeretmødet finder sted.

De kæmper for dine rettigheder
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De kæmper
for dine
rettigheder
I DFKF er der 13 bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen, som kæmper for
dine rettigheder som frisør, forhandler overenskomst og varetager dine
interesser.
I dette nummer af Spejlet kan du møde Lykke, Ilse og Thomas fra hovedbestyrelsen, som fortæller om drivkraften bag deres engagement og
branchens udfordringer i fremtiden.

Tekst: Rikke Bjerge

Mit hjerte banker for
frisøreleverne
Lykke Petersen, 48 år, bor i Odense med sine to
børn. Med i hovedbestyrelsen, forretningsudvalget
og faglig hovedledelse i DFKF.
—
Det vigtigste for Lykke er at hjælpe de unge elever
godt igennem frisøruddannelsen. Og de skal
have de bedste vilkår som overhovedet muligt.
Det gælder både i hendes job som vejleder på
Syddansk Erhvervsskole med 48 uddannelser,
hvor hun også har undervist frisørelever. Og det
gælder, når hun sidder med til bords og forhandler
overenskomst for DFKF.
-Jeg underviste på frisørskolen, hvor jeg i min
dagligdag gik rigtig meget op i elevernes velvære
og deres uddannelse og læreplads. Derfor er
jeg altid gået op i, hvordan eleverne har det, og
hvordan vores uddannelse er sat sammen. Folk
skal have det godt, tingene skal fungere, og der
skal sættes pris på den enkelte. Så min passion
og dét, mit hjerte banker for, er elever og deres
uddannelse. Jeg vil gerne have, at de unge

mennesker kommer afsted og så godt på vej som
overhovedet muligt, siger Lykke, som selv har to
teenagedrenge og bor i Odense.
Hun har været med i hovedbestyrelsen i 10 år, efter
først at have været formand for Odenses gruppe.
-Jeg gik ind i bestyrelsen, fordi det er her, vi kan få
indflydelse og være med til at gøre en forskel. Her
kan jeg være medbestemmende til, hvordan vores
uddannelse skal sættes sammen. Det er vigtigt, at
den sættes sammen på en god og bred måde, og
det er vigtigt at bevare den. I hovedbestyrelsen
får jeg medindflydelse på vores overenskomst,
og det er en fantastisk følelse og spændende at
være med til at gøre en forskel. Det er for nemt at
sidde derhjemme og tænke, at alting skulle være
anderledes, hvis man intet gør.

Det største for Lykke er, når
eleverne bliver udlært og får deres
svendeprøve:
-Så er målet nået, og det giver en stor
tilfredsstillelse ved arbejdet. Det er også stort, når
vi kommer i mål med politiske tiltag, men det er
de blødere værdier, jeg sejrer ved. Det er fedt at
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Bestyrelsesmedlemmer i DFKF får ikke løn
for deres arbejde, men de får godtgjort deres
tabte arbejdsfortjeneste. Det vil sige, at den
arbejdstid, du bruger på bestyrelsesarbejde
samt transport, får du godtgjort (dækket).
—
Der er 4 årlige møder i hovedbestyrelsen.
I landssammenslutningen DFKF er der 13
medlemmer i hovedbestyrelsen fra alle dele af
landet. De forhandler den overenskomst, du er
dækket af som medlem af fagforbundet DFKF.
Find overenskomsten her:
www.dfkf.dk/MitDFKF/A_Overenskomst
Se hele hovedbestyrelsen her:
www.dfkf.dk/12_Footer/D_Hovedbestyrelse
—
Hvis du er interesseret i at få indflydelse på
beslutningsprocesserne, kan du stille op til
næste delegeretmøde 2.oktober. Kontakt
forbundets formand Lone Nordentoft Frost på:
lfr@forbundet.dk
—
få stolte og glade elever igennem på en god måde
efter fire år, som jeg er med til at sammensætte.

Udfordringerne
Desværre ser man et fald i medlemstallet, når
frisørelever bliver uddannet.
-De unge er ikke klar over, hvad de kan bruge os
til og vil derfor ikke betale til det. Derfor bliver
vi nødt til at gøre det mere hipt at være med i
fællesskabet, som en fagforening jo er, siger hun.
Hun håber også, at flere unge kunne tænke sig at
være med i bestyrelsen.
-Kom med. Det kunne være vildt fedt med flere
yngre, der ser tingene med andre øjne og måske
anderledes, lyder opfordringen.
Og der bliver hårdt brug for kræfterne, for der er
masser at arbejde med.
-Længe har der ikke været mangel på frisører, og
det betyder at der ikke bliver udlært så mange
og der derfor bliver mangel på frisører. Vi skal
have unge mennesker til at åbne øjnene for
frisøruddannelsen igen.

DFKF Medlemsfordele
Som medlem kan du få hjælp, hvis du f.eks.
føler dig uretfærdigt behandlet på din arbejdsplads mht. løn feriepenge, barsel eller andet.
Du modtager også medlemsbladet Spejlet,
ligesom der er en række andre medlemsbonusser som billigere forsikringer, sundhedsordning, mulighed for at leje et sommerhus i Skagen og Marielyst. Tjek alle medlemsfordelene på DFKFs hjemmeside:
dfkf.dk/MitDFKF/3_Medlemsfordele
—
Søg legat:
Medlemmer af DFKF kan søge det årlige
studie- og rejselegat. Der uddeles 8 legater á
5.000 kr. som støtte til studier og rejser. Næste
ansøgningsfrist for et legat er maj 2018.
Det er faglig hovedledelse, som udtrækker
legaterne. dfkf.dk/3_Medlemsfordele/M_
Legater.aspx
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ville ikke bare sidde og finde sig i at blive snydt af
sine arbejdsgivere uden at gøre noget, fortæller
hun til Spejlet.
-Jeg var ret negativ, og jeg følte, at jeg behøvede
at gøre noget. Derfor besluttede jeg mig til, for
første gang, at dukke op på DFKFs næste møde og
brokke mig over prøvetidsreglen, husker Ilse om
den periode for otte år siden. Ilse gjorde indtryk på
generalforsamlingen, og hun blev spurgt, om hun
ville være med i bestyrelsen.
-Jeg havde den indstilling, at hvis jeg kan gøre en
forskel, og hvis jeg kan få min stemme hørt, vil jeg
være med. Jeg gad ikke en kaffeklub, der ikke førte
til beslutninger, siger den handlekraftige kvinde.
Hun blev valgt som formand i bestyrelsen i Nordjylland og kom automatisk med i hovedbestyrelsen, hvor hun nu har siddet i fire år.
Og Ilses store kæphest – blot 10 dages prøvetid,
og at arbejdsgiveren havde en måned til at komme
med ens kontrakt - fik hun ændret.
Nu hedder det 20 dages prøvetid og lovning
på at få en kontrakt eller en kopi af kontrakten
fra starten. -Jeg blev hørt, og det var meget
motiverende at gøre en forskel, siger Ilse.
Og kampen for retfærdighed er det, der får hende
til at blive ved med at være i hovedbestyrelsen.
-Jeg vil gerne arbejde og kæmpe for mit fag.
Det er vigtigt, at vi har en overenskomst, og at vi
kan tage hånd om de svage, der måske ikke kan
forhandle en kanon løn hjem selv, siger Ilse.

Ville ikke finde mig i at
blive snydt
Ilse Arndal Christiansen, 40 år, bor i Aalborg
med sin mand. Hun arbejder som frisør i Salon
Theolex og med i hovedbestyrelsen, Faglig
ordning og forretningsudvalget, samt forbundets
tillidsrepræsentant i Pension Danmark.
—
Da Ilse startede i en ny salon, fandt hun hurtigt
ud af, at de hverken betalte løn, pension eller
havde lønseddel. Det næste sted hun blev ansat,
stemte kontrakten ikke overens, og hun var nødt
til at sige op i prøvetiden på 10 dage. Men hun

Udfordringerne
Ilse startede i lære som frisør i 1993, lige efter
folkeskolen, og er en af de garvede i frisørfaget,
der har et gennemsnit på 8,4 år.
-Tiderne er skiftet, og der er mange, der ikke
længere er med i en fagforening. Det er ærgerligt
for fællesskabet, og det er vigtigt at være i et
forbund, som har forstand på ens arbejde. Jeg
synes, det er synd, at man ikke støtter op omkring
det fag, der har lavet frisøruddannelsen til en. Jeg
tror, der er mange, der ikke tænker videre over
konsekvenserne. Når man bliver uddannet som
frisør, stiger prisen for at være med i forbundet,
og så bliver kroner og ører måske vigtigere end en
forsikring på, at man kan få hjælp. Mange tænker
‘jeg har jo aldrig haft brug for forbundet’ og
dropper medlemskabet. Fra 1993 til 2009 havde
jeg heller aldrig haft brug for dem, før pludselig en
dag, hvor det var min tur til at få hjælp.

De kæmper for dine rettigheder

Det er vigtigt at tage et
ansvar
Thomas Knarkkegaard Pedersen, 46 år, bor
i Køge med mand og hund. Arbejder som
frisør i Uniq i Køge. Sidder som eneste
mand i Hovedbestyrelsen, er med i DFKFs
forretningsudvalg, Serviceforbundets
hovedbestyrelse, samt det lokale uddannelsesvalg
EUC Sjælland.
—
I forbundet er Thomas noget lidt særligt. Han er
nemlig eneste mand hovedbestyrelsen, mens
resten af de 12 medlemmer er kvinder.
-I vores branche er der flest piger, så det giver
næsten sig selv, at fyrene ikke står i kø. Det gjorde
dog ikke noget, hvis der kom nogle flere, fordi

det er vigtigt, at hankøn også er repræsenteret,
opfordrer han.
Interessen for at sidde med omkring bordet, hvor
beslutningerne bliver taget, har Thomas altid haft.
For 20 år siden startede han i lokalbestyrelsen i
Køge, og kom med i hovedbestyrelsen i 2008.
Jeg har tænkt mig at blive ved, for jeg brænder for
det og synes, det er sjovt, siger han og forklarer:
-Jeg har altid syntes, det var spændende at
vide noget om baggrunden for vores fag og
overenskomst. Det er godt at vide, hvordan og
hvorfor det ser sådan ud, og hvad vi måske kan
lave om. Den nemme løsning havde måske været
ikke at engagere sig, men nogen skal jo tage et
ansvar, så vi ikke får social dumping, stoleleje i
butikker uden en overenskomst. Det er vigtigt at
tage et ansvar, siger han.
I de mange år han har været aktiv i forbundet, er
han stolt af alle de faglige sager, forbundet har
vundet på medlemmers vegne.
-Der er mange, der ikke har fået indbetalt pension
eller fået den rigtige løn under barslen. Der er
desværre også nogle, der støder på konkurser
undervejs, og så er det rart med kollektiv hjælp.
Uden et fagforbund står man helt alene, for man
kan kun få hjælp som medlem, siger han.
Udfordringerne
Det gør ham trist, når han hører om
færdiguddannede frisører, der melder sig ud af
forbundet, så snart de får deres diplom i hånden.
-Det ødelægger jo fagets styrke, hvis man ikke står
sammen, men kæmper mod hinanden som det
vilde vesten. Mange melder sig ud af forbundet,
hvis de vil være selvstændige, og jeg synes,
de bevæger sig ud på gyngende grund, når de
fravælger et sikkerhedsnet. Det kan lyde som den
nemme løsning at leje en stol i en butik og starte
op i morgen. Men det er også den løsning, som
oftest skaber nogle problemer på den lange bane,
hvis du er et sted uden en overenskomst, hvor
der ikke er regler for løn og pension og løn under
sygdom og barsel, advarer han.
-Jeg kunne virkelig godt tænke mig at fange
eleverne, inden de springer fra. Det er jo de
færreste, der har problemer, lige når de bliver
færdige, og derfor tænker mange, at de kan klare
sig uden forbundet. Problemet er så, hvis man får
et problem, for så er det for sent. Derfor håber jeg,
at vi finder på noget, så man tænker længere ud i
fremtiden, inden man melder sig ud, siger han.
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Shooting Star

Medlem af DFKF - det har jeg lidt
over et år, jeg blev meldt ind fordi jeg
var en del af konkurrenceholdet, jeg
har lavet konkurrencehår i et lille år.
Al den træning, man lærer bare så
afsindigt meget, som frisør holder
man jo aldrig op med at lære. Lige
nu træner vi op til DM og en billedkonkurrence til VM, hvor vi klipper et
dukkehoved og farver det og sender
billedet ind.
Jeg har lige vundet Randers mesterskaberne i bombage og total look.
Super glad for det.
—
Look: Jeg skal lave nogle fletninger
som det er meget vigtigt for mig, at
de ikke bliver for pæne, jeg vil gerne
have dem mere rå i udtrykket. Med
en mere dyrisk form.
Model Alexzia, som jeg synes
passer fantastisk til looket. Jeg vil
lave en fletning i midten og to små
cornrows i fronten op til ansigtet.
På begge laver jeg to høje fletninger
med elastik, som jeg trækker ud for
at få struktur og højde.
Jeg beholder Alexzias ender løse
for at give frisuren liv.

Hvad drømmer du om?
Jeg vil gerne ud og lave shows,
jeg vil ikke være en ordinær frisør,
jeg vil gerne prøve grænser af. Jeg
vil gerne style og lave billeder, jeg
kunne godt tænke mig at style dem
til Vild med dans.
Jeg er meget inspireret af en Instagram side, der hedder @toniandguylondonacademy

Produkter: Poul Michells Glos
drops, Awapuhi Wild Ginger, finishing spray, shine spray, smooth, og
en styling paste E+46.
Fotograf: Julie Dam

Forbundet

Studio

Shooting
Star:

Navn: Britta Bach Agergaard
Alder: 21 år
By: Haderup
Assistent / Elev: Elev Harmonii Hair
Uddannelse: Elev på 4.år, Randers Tekniske Skole
Mail: britta-agergaard@hotmail.com
Instagram: @brittabach
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Studio

Shooting
Star:

Navn: Rikke Nielsen Støvring
Alder: 21 år
By: Skødstrup
Assistent / Elev: 2 års elev. Hos Hårgalleriet
Uddannelse: Tradium Randers
Mail: rikke@stovring.dk
Instagram: @rikkenielsen1801

Shooting Star
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Medlem af DFKF- ca. et års tid, fordi
jeg gerne ville være med i konkurrence frisering. Jeg har jo 4- årig kontrakt og en super god mester, så jeg
føler mig ret sikret. Men jeg føler mig
tryg ved at have et forbund, jeg kan
ringe til, men jeg ordner alt med min
mester. Jeg står også allerede med
kunder, jeg fik lov at stå med kunder
en måned efter grundforløbet på
20 uger, så det er jeg super glad for.
Jeg har været på et intensivt klippe
kursus 10 dage 10 timer om dagenSidste dag havde vi 10 modeller, vi
havde alle hver 21 modeller på 10
dage. Det var meget intenst og super
lærerigt. Jeg kom klippeklar tilbage
til salonen.
—
Look: Jeg har klippet Mikkel i en
fading teknik, med et hårdt klip i den
ene side. Jeg er vild med herrehår,
og klipper faktisk mange i salonen,
ikke så mange af Mikkels slags, så
derfor er det super fedt med denne
dag i DFKF, hvor man må lave hvad
man vil.

Hvad drømmer du om: At lave
shows, måske arbejde i udlandet eller bare komme til en større by. Der
hvor jeg bor nu, bor der ca. 11.000,
det føles ikke så stort. Jeg vil vildt
gerne lave modeshows. Min store
drøm er at have en herresalon, hvor
der kun måtte komme herrer ind, og
så kun mig til at klippe dem (ha ha ).
Og så en salon kun for kvinder. Hvor
kvinderne kan tale frit, så mændene
ikke skal høre på alt den snak, kvinder deler.

Produkter: Jeg har brugt Groming
Tonic fra Reusel og en pomade også
fra Reusel og en wax fra One, og en
hårlak fra HD life style.

Fotograf: Julie Dam
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Medlem af DFKF- Lige siden jeg
startede. Samlet set i 9 år. Så du gik i
lære da du var 17 år, i frisør Stender
i Værløse
—
Look: Jeg kender Simones hår rigtig
godt, da jeg vandt Wella TrendVision i Danmark i farve i september
2016.
Så vi har brugt mange timer sammen og jeg har lavet flere farver på
Simone. Typemæssigt er Simone
pigen, der ikke skal have for pænt
hår. Jeg klipper hende tit for kort, så
i dag har jeg lovet mig selv at holde
lidt længde (Det er mig selv og ikke
Simone, modellen, der synes det er
for kort ha ha)
Jeg klipper Simone i fri hånd og
med spidsen af saksen i det meste
af frisuren.
Kun nakken, som er sat helt lige af.
Jeg har klippet den convex af. Pandehåret er klippet lidt i convex form,
så man får den lidt 70’er-agtige
effekt, hvor man lukker klipningen
lidt om modellens ansigt.

Hvad drømmer du om: Jeg drømmer om at inspirere nogen, det med
at være et sted, hvor man kan få lov
til at lave det man vil.
Jeg har en god kundekreds, hvor
nogle er lidt kedelige og andre
virkelig søde og sjove. Jeg er hos
Kipo Kim i Blågårdsgade i København, så vi har mange forskellige
typer kunder. Jeg er vildt glad for
min hverdag.

Produkter: Kevin Murphy Gritty
business og Doover, jeg styler med
matte produkter til Simones lyse
farve for et mere naturligt look

Fotograf: Julie Dam

Shooting Star

Studio

Shooting
Star:

Navn: Trine Brødholt
Alder: 26 år
By: København
Assistent / Elev: Assistent hos Kipo Kim
Mail: @trinebroedholt
Instagram: rinebrodholt@gmail.com

Studio

Shooting
Star:

Navn: Simone Dyrlund Hyllehøj Arnoldi
Alder: 24 år
By: Faxe
Assistent / Elev: Elev på 3.år
Uddannelse: Næstved EUC Sjælland
Mail: simonearnoldi@hotmail.com
Instagram: @simone_arnoldi

Shooting Star
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Medlem af DFKF- Lige siden jeg
startede. Jeg tænker jeg altid vil
være medlem. Jeg har det med
hjemmefra, jeg har altid være
medlem af et fagforbund, jeg er
også uddannet salgsassistent i
SuperBest.
—
Look: Jeg skal lave noget flet og
noget crepe.
Jeg starter med at dele mit hår ind.
Så fletter jeg hollandsk fletning men
tager kun med fra den ene side.
De to nederste totter fletter jeg ikke,
men sætter stramt tilbage.
Så kommer jeg små elastikker i og
krabber de nederste hår.
Så touperer jeg lidt i det og får det
op og sidde.
De små fimmerhår i fronten krøller
jeg med et lille krøllejern.

Drømme: Jeg drømmer om mange
forskellige ting, det med salonen er
nok ikke udfordrende nok i længden, jeg drømmer om at lave shows
og film.
Min helt store drøm er at lave Vild
med dans.

Produkter:
Ghd final shine spray, Moroccan oil
finish extra strong, Shain voks fra
Davines.

Fotograf: Julie Dam

ond
Stoleleje er en

spiral

Tekst / Maibrit Jürs

Collage / JE:SU (Foto af kvinde fra hair–blog.dk)

Stoleleje er en ond spiral

Stoleleje er en af de helt store udfordringer
i frisørbranchen lige nu. Det giver ringere
arbejdsvilkår, fører til prisdumping og går ud
over kvaliteten. Trine Brødholt har valgt at
sige nej tak.

Lej en stol og bliv selvstændig uden at investere
i din egen salon. Det lyder næsten for godt til at
være sandt, og det kan det også hurtigt blive.
Det kan nemlig koste helt op til 20.000 kroner
om måneden for stolelejen og hertil kommer
procenter af en omsætning. Samtidig er der ingen
garanti for frihed som selvstændig, for i mange
saloner er man underlagt bestemte arbejdstider
og faste priser.
Københavnske Trine Brødholt var indtil i år ansat i
en stor dansk frisørkæde. Hun blev tilbudt at leje
en stol af sin arbejdsgiver, men sagde nej tak.
- Huslejen var ufattelig høj. Han ville have 13.000
kroner om måneden plus 15 procent af min
omsætning. Samtidig var vilkårene fuldstændig
absurde. Jeg synes jo, det er rimeligt, at man selv
kan bestemme, når man er selvstændig, men
det måtte man ikke. Man skulle stadig arbejde
fuldstændig som alle de ansatte i kæden.
I det tilbud, Trine fik, havde hun ingen indflydelse
på, hvilke produkter, der skulle føres i salonen.
Hun kunne heller ikke bestemme sine egne
arbejdstider eller fastsætte sine priser selv.
- Jeg skulle arbejde under fuldstændig samme
præmisser som de ansatte. Men som stolelejer
får man jo ikke feriepenge, pension, løn under
sygdom og alle de andre goder, man har som
ansat under en overenskomst. Det er nogle
fuldstændig absurde vilkår, så det sagde jeg nej til.
Men mange lader sig alligevel friste af løfter om
frihed og gode indtjeningsmuligheder. Især hvis
man drømmer om frihed og fleksible arbejdstider,
kan det lyde tillokkende.
- Mange af de piger, som havde børn, valgte at leje
en stol, fordi de troede, de ville kunne bestemme

over deres egen arbejdstid, men sådan fungerer
det ikke. De skulle arbejde alle ugens dage.
Samtidig kan den hårde indbyrdes konkurrence
give et dårligt arbejdsmiljø, hvor man er
konkurrenter fremfor kolleger.
- Det er jo samme telefon, kunderne ringer til. Så
der er kamp om at nå at tage telefonen, før de
andre. Man hjælper ikke hinanden.

Værst for nyudlærte
På Trines tidligere arbejdsplads var der mange,
der sagde ja til at leje en stol. De havde mange
elever, og når de blev færdige med svendeprøven,
fik de at vide, at hvis de gerne ville fortsætte på
arbejdspladsen, var de nødt til at leje en stol. De
kunne ikke blive ansat.
- Det er rigtig svært for en nyuddannet frisør,
der ikke har nogen kundekreds, at skulle starte
op som selvstændig. Som nyuddannet og med
en høj månedlig leje, kan man faktisk risikere, at
det koster penge at gå på arbejde. De nyudlærte
havde tit minus på kontoen, når de havde betalt
deres leje.
Det er forskelligt, hvad man skal betale for at leje
en stol, og ofte skal der betales en procentdel af
ens omsætning, der også kan svinge meget.
- Jeg kender frisører, der har betalt 20.000 kroner
om måneden plus 15 procent af deres omsætning.
Man skal ikke være selvstændig under sådan
nogle vilkår, siger Trine.
Som nyudlært har man ofte ikke et stort
kundegrundlag, og derfor kan det bedst betale sig
for en mester at lade de nyudlærte leje en stol.
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Stoleleje er en ond spiral

For ejeren kan det derimod være en lukrativ
forretning at leje stole ud. Især når omsætningen
falder.

- Min tidligere mester gør det jo for at undgå at
betale pension, løn under sygdom og så videre.
Så det er mange penge, han kan tjene ved at leje
stole ud fremfor at ansætte folk.

Smart løsning – for mester!
Det kan lyde som en rigtig smart ordning af leje en
stol, men det er som regel smartest for den, der
ejer salonen. Hun eller han får nemlig en indtægt,
uden at røre en finger, og kunderne skal frisøren
selv tiltrække.

Trine fortæller, at hendes tidligere arbejdsgiver
begyndte at leje stole ud under den økonomiske
krise. Først meldte han sig dog ud af dofk, for
arbejdsgiverforeningen tillader ligesom DFKF ikke
stoleleje.

Salonerne lokker med, at man selv kan bestemme
sin egen arbejdstid, men virkeligheden er ofte, at
man må knokle, når kunderne er der, for at holde
skindet på næsen. For pengene til stolelejen skal
tjenes ind. Så det kan hurtigt ende med at blive
småt med den frihed, man drømmer om og i
stedet kan man føle sig bundet af de faste og ofte
høje lejeudgifter.

- Han begyndte at leje stole ud i slutningen af
2014, da han var kommet ud af dofk. Men jeg har
indtryk af, at fænomenet generelt voksede under
krisen. Jeg er sikker på, at min tidligere mester har
gjort det, fordi han har manglet omsætning under
krisen. Så har han tænkt, at hvis han kunne undgå
at betale feriepenge og så videre og samtidig
tjene penge på at leje stole ud, så er det en god
forretning.

En ond spiral
Jo flere små selvstændige stolelejere, der er,
jo hårdere bliver konkurrencen. Og jo hårdere
konkurrencen er, jo større risiko er der for, at man
begynder at underbyde hinanden.
- Enkeltmandsvirksomheder har ikke råd til at
have ansatte, og de kan blive nødt til at klippe for
2-300 kr. for at få kunder. Der popper mange nye
frisører op med en eller to personer hele tiden.
På sigt vil stoleleje komme til at slå branchen
bag i. Der kommer jo til at være rigtig mange
enkeltmandsvirksomheder og det kommer også til
at gå ud over antallet af lærepladser, siger Trine.
Som selvstændig stolelejer kan man ikke have
elever, så hvis de selvstændige lejer stole
hos hinanden fremfor at åbne egne saloner,
undergraver man faget ved at skabe ringere
mulighed for lærepladser.
- Der er jo mega stor efterspørgsel på lærepladser.
Hvis der bliver endnu færre, tror jeg, at flere unge
vil føle sig nødsaget til at betale for en privat
uddannelse for at blive frisør. De uddannelser er jo
kortere, og derfor er det sværere at få arbejde, og
så starter de nyuddannede selv op og står alene
som stolelejer. Det er en ond spiral, og jeg håber,
at folk får øjnene op for, at det her ikke er den
rigtige udvikling.

Stoleleje er en ond spiral

Om stoleleje:
DFKF og dofk har indgået overenskomst om,
at stoleleje er forbudt. Dermed kan ingen
af de to organisationers medlemmer indgå
aftale om stoleleje. DFKF har indgået aftalen
for at beskytte sine medlemmer mod aftaler,
der stiller dem ringere, end de er stillet som
lønmodtagere under overenskomsten.

Selvom det kan lyde attraktivt at være “herre
over egen stol”, er der en grund til, at man
kalder stolelejerne for “falske selvstændige.”
Ofte er det nemlig ejeren af salonen, der
bestemmer åbningstider og arbejdstider.
Han eller hun kan også bestemme, hvilke
produkter, der skal indkøbes til salonen. I
praksis kan man ende med at bestemme
meget lidt som stolelejer.

Samtidig er lejeren bundet til at skulle betale
husleje, varme, vand, forsikringer og andre
udgifter uanset indtjening.

Som selvstændig stolelejer har man ingen
af de overenskomstsikrede rettigheder, som
lønmodtagere nyder godt af. Man optjener
eksempelvis hverken feriepenge eller pension,
og man er ikke sikret ved sygdom og barsel,
for hvis man ikke har kunder i stolen, kommer
der ingen penge i kassen.
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@MARIANNEJENSENHAIR

1.941

opslag

11 tusind
followers

1.231

following

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

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@pnoergaarda
Peter Nørgaard Andersen
Frisør Træholt

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@pnoergaarda
Peter Nørgaard Andersen
Frisør Træholt

@brittabach
Britta Bach
Harmonii Hair, Stoholm

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

Instagram

33

@pnoergaarda
Peter Nørgaard Andersen
Frisør Træholt

@hairbypiarasmussen
Pia Rasmussen
Brobjergcentrets Frisør, Egå.

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@mariannejensenhair
Marianne Jensen
Hårstylist

@jasminekhorst
Jasmin Ekhorst
Brobjergcentrets Frisør, Egå
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Jytte har klippet og krøllet Nakskov i 40 år

Jytte har
klippet
og krøllet
Nakskov i
40 år

Tekst / Maibrit Jürs Illustration / Jan O. Callesen

Jytte har klippet og krøllet Nakskov i 40 år

Jytte Henriksen ville egentlig have været mekaniker, men endte som frisør, og det har hun ikke
fortrudt. I år fejrer hun 40-års jubilæum.

Hendes drøm var egentlig at blive mekaniker. Men
på 70’ernes Lolland var det helt utænkeligt at tage
en pige i lære på et værksted. Smørrebrødsjomfru
var også blandt den dengang 16-årige Jytte Henriksens overvejelser. Men man skulle være 18 år,
og Jytte havde travlt med at komme i gang med
livet, så det kunne hun ikke vente på. Men hun
havde endnu en drøm, og den gik i opfyldelse.

Jytte ville være frisør
- Jeg kom i lære i Salon Femina i Nakskov, da jeg var
17 år. Det var et skønt sted, siger Jytte Henriksen.
Faktisk var det så skønt, at hun fik job efter sin læretid og endte med at være ansat i salonen i ikke
mindre end 23 år. Efterfølgende blev hun ansat i
Salon Haircut i Nakskov, hvor hun stadig klipper
og krøller og håber at blive, til hun engang skal
pensioneres.

Holder sig i form med hundetræning
Det er ikke nogen hemmelighed, at kun få frisører
holder 40 år i faget. Men når Jytte stadig kan klare
15-20 klipninger om dagen er det, fordi hun passer
godt på sin fysik.
- Jeg har aldrig ondt, men jeg går hos en fysioterapeut og en kiropraktor en gang eller to om
måneden for at holde ryggen i orden.
Man finder ikke Jytte i det lokale fitnesscenter,
men hun bruger mange timer hver weekend som
frivillig hundetræner, og det giver også styrke og
motion.
- Jeg laver også strækøvelser hver dag, når jeg
kommer hjem fra arbejde. Det lærte jeg, da jeg
stod i lære, og det har jeg gjort i alle 40 år.
Hendes råd til unge kolleger er, at de skal holde sig
i form og forebygge skader.
- Når først skaden er sket, kan det være svært at
rette op på, så det gælder om at forebygge.

- Jeg har kun haft to arbejdsgivere, men jeg har
været glad for dem begge, og så er der jo ingen
grund til at ændre på noget, siger hun med et grin.

Kunder for livet
Selvom klip og krøl ikke var en del af hendes
oprindelige drøm, har Jytte ikke fortrudt sit valg et
øjeblik. Jyttes yndlingsdisciplin er at lave permanent, men det vigtigste for hende er kontakten
med kunderne. For 40 år som frisør i samme by
har givet hende mange gode og faste kunder.
- Mange af dem har jeg klippet gennem alle 40 år.
Nogle fulgte jo med mig, da jeg skiftede arbejdsplads i 1999. De har fået både børn og børnebørn,
som jeg også klipper, så jeg kender dem rigtig godt.
Nogle af kunderne er endda så faste, at de stadig
kommer til Jytte, selvom de for længst er flyttet
fra Lolland.
- Der er flere, der er flyttet til Jylland og andre steder i Danmark. Men den, der er flyttet længst væk,
bor i Norge. Hun kommer stadig forbi salonen og
skal have en klipning engang i mellem.

JYTTE HENRIKSEN
Er 58 år gammel og bor i Nakskov
Bor sammen med kæresten Birger,
som hun har kendt, siden hun var
15 år gammel
Er ”mor” til hunden Aiko og kattene
Mille og Sorte
Har været medlem af DFKF siden
1977
Har kun farvet sit hår én gang og
foretrækker de naturlige grå lokker
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Filmanmeldelse

Når alle
veje fører
til den
eneste

—
FILMANMELDELSE AF
Jesper Wung-Sung

Amma Asantes film ”Kærlighed kender ingen grænser” er baseret på den sande historie om den afrikanske tronarving, der forelsker sig i en engelsk pige.
Deres forhold bliver en brik i et større, internationalt,
politisk spil, men hvad vakler først: Kærligheden eller
imperiet?
Vi skriver London 1947. Ruth Williams (Rosamund
Pike) er en pæn middelklassepige med bølget, lyst
pagehår og tækkelige, blomstrede kjoler. Hun arbejder
som kontorassistent, tager modstræbende med
søsteren til missionærbal, hvor hun møder den sorte
mand Seretse Khama (David Oyelowo), der er rejst
til England for at læse jura. Det er bogstavelig talt
kærlighed ved første blik.
Der er også problemer fra første kys. Både fra det
nære miljø og på den større scene. De bliver antastet
på gaden, og Ruths forældre slår hånden af hende.
Seretses venner mener, at han bør finde sig en kvinde
fra sit hjemland. Han kommer fra Bechuanaland (det
senere Botswana) – et land, som Ruth knap nok har
hørt om – og studerer udelukkende i England for at
kunne rejse tilbage og håndtere hjemlandets juridiske
udfordringer. Seretse står nemlig klar til at lade sig
krone som landets nye leder. Alligevel vælger Ruth
og Seretse at gifte sig, og dermed handler det ikke
længere bare om det kontroversielle forhold mellem
en hvid kvinde og en sort mand, men om det storpolitiske forhold mellem nationer.
Seretse lægger sig med giftermålet med Ruth ud med
sin onkel, den nuværende regent, men prikker også til
den spændte stemning i hele det sydlige Afrika. Vi er
både i den kolde krig og apartheids opstartsfase, og
England vil nødig genere Sydafrika, der bl.a. sørger
for, at den britiske guldbeholdning er intakt. Sydafrika
vil ikke tolerere, at en af naboerne har en sort konge
og en hvid dronning, og derfor ønsker det gamle
imperium at køre Seretse ud på et sidespor, først ved
at forsøge at forpurre ægteskabet mellem Ruth og
Seretse, siden ved at adskille dem gennem forskellige
politiske manøvrer.
Det er her Ruth og Seretse bliver fanget – som to
bønder i et geopolitisk skakspil, der kaster rundt med
dem og sætter deres kærlighed på gentagne prøver.
Pludselig er alt vendt på hovedet: Ruth befinder sig
højgravid i Afrika, mens den eksilerede Seretse er i
England. Det lykkes ”Kærlighed kender ingen grænser” at få formidlet politiske intriger og teknikaliteter
på en vedkommende måde. Og da Ruth og Seretse
endelig igen står side om side på afrikansk jord, er
meget forandret. Ruths hår er sat op, og hun bærer
deres datter på armen. Det er en hjemkomst, der er en
konge værdig, men prisen har været, at Seretse ikke
længere er selvskreven til tronen. Men han har fået
sin dronning.

Forbundet
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Randersmesterskaber ne

2017

Søndag den 26. februar 2017 blev der
afviklet randersmesterskaber på Tradium.
Dansk Frisør- & Kosmetiker Forbund og
Randers Frisørlaug afholdt mesterskab 2017
i fælleskab, for de organiserede frisørelever,
der er tilknyttet Tradium.

Sammenlagt Randersmester:
1. Mathilde Feder
2. Cathrine Edemann Jensen
3. Rikke Nørregaard Rasmussen
4. Rikke Støvring Nielsen
5. Kathe Månsson

Det var en fantastisk oplevelse at afholde
mesterskabet i de nye faciliteter på Tradium.
Vores elever brænder for faget og der udøves
stor kreativitet på højt fagligt niveau.

Herre Trend:
1. Cathrine Edemann Jensen
2. Mathilde Feder
3. Rikke Nørregaard Rasmussen

I år kunne vi dog godt have ønsket, at flere
elever havde haft lyst til at deltage. Tak til
jer, der deltog. Det er dejligt at se at vores
medlemmer har et konkurrencegen og kan
lide at dyste på kvalifikationer.

Dame Trend:
1. Rikke Støvring Nielsen
2. Cathrine Edemann Jensen
3. Mathilde Feder

Der skal også lyde en stor tak til vores
sponsorer for de meget flotte sponsorgaver,
som i år var sponsoreret af Schwartzkopf –
GHD og American Crew.
Uden frivillige kan vi ikke afholde sådan
et mesterskab. Tak til de frivillige fra DFKF
og dofk og ikke mindst vores dygtige
dommere, Mette Meinicke fra DFKF og Sofie
Rothausen fra Poul M i Randers.

Lone N. Frost
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Total Look:
1. Mette Elise Hougaard Nielsen
2. Cathrine Edemann Jensen
3. Britta Agergaard

Bombage:
1. Britta Agergaard
2. Rikke Støvring Nielsen
3. Cathrine Edemann Jensen

Er du i tvivl om reglerne for ferie?

38

Er du i tvivl om

reglerne for

ferie?
Her er svarene på de 5 mest
almindelige spørgsmål til
ferieordningen.

Optjening af feriedage og feriepenge
Du har altid ret til at holde 25 dages ferie – uanset
om du har optjent feriepenge til dagene eller ikke.
Du optjener 2,08 dages ferie, for hver måneds
ansættelse i optjeningsåret (=kalenderåret).
Arbejder du et helt kalenderår har du således
optjent 25 dages ferie (=5 uger) med feriepenge.
Dette gælder uanset om du er fuldtidsansat eller
deltidsansat.

Afholdelse af ferie
I ferieperioden fra 1. maj til 30. september har
du ret til 3 ugers sammenhængende ferie. Dette
kaldes hovedferien. Øvrig ferie kan afholdes i
perioden fra 1. maj til og med 30.april. (Kaldes ofte
for restferie).

Hvornår kan du holde ferie
Din arbejdsgiver skal, så vidt muligt, tage hensyn
til dine ferieønsker. Det gælder både for hovedferien og øvrig ferie.

Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver om,
hvornår du skal holde ferie, kan arbejdsgiveren i
sidste ende fastlægge din ferie. Hovedferien skal
i så fald varsles senest 3 måneder før hovedferien
skal starte og øvrig ferie varsles 1 måned før ferien
skal afholdes.

Udbetaling af feriepengene
Dine feriepenge kan tidligst blive udbetalt 4 uger
før du holder ferie. Ferieordningen overfører
feriepengene til din NemKonto.

Feriehindring
Er du på barselsorlov eller er du sygemeldt, har du
i lovens forstand en feriehindring.
Når du er feriehindret, kan du søge om at få
udbetalt feriepenge for op til 3 ugers (= 15 dages)
ferie. Feriepengene søger du om at få udbetalt på
borger.dk. Der bliver åbnet for ansøgning om feriepenge pga. feriehindring i slutningen af august
og feriepengene vil blive udbetalt efter den 30.
september.

Har du andre spørgsmål til afholdelse af ferie og dine feriepenge, kan du kontakte Pia Steffensen i
Ferieordningen på tlf. 35 83 18 80 – tast 1.
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Jeg brænder
for at hjælpe
medlemmerne

Rikke Røpke:
51 år gammel
Gift og mor til tre
Ansat i DFKF siden juni 2016
Uddannet advokat
Bruger sin fritid med familie og venner

Tekst: Maibrit Jürs

Juridisk konsulent Rikke Røpke har været ansat i
DFKF i et år. Hun er overrasket over, hvor mange
sager, der er om manglende betaling af løn, men
hun smøger med glæde ærmerne op for at hjælpe
DFKFs medlemmer.

Det er med glæde og tilfredshed, Rikke Røpke kigger
tilbage på det år, hun har været ansat i Dansk Frisør
& Kosmetiker Forbund.
- Jeg føler i høj grad, at jeg gør en forskel for medlemmerne, og det betyder meget for mig, siger hun.
Rikke tager sig for det meste af sager fra medlemmer, der ikke har fået deres løn eller feriepenge.
Hun er meget overrasket over, hvor mange af den
slags sager, der er.
- Jeg synes, det er chokerende at se, hvor mange,
der ikke får den betaling, de har krav på. Det er flere,
end jeg havde forventet, inden jeg startede i jobbet,
siger hun.

Spændende at være på lønmodtagernes side
Rikke Røpke er uddannet advokat og har i en
årrække arbejdet med personalejura i SKAT. Hun
søgte jobbet hos DFKF, fordi hun ville gerne prøve
at sidde på lønmodtagernes side i sager om
ansættelses- og arbejdsret. Det giver nogle andre
udfordringer, end dem hun har været vandt til.
- Det er vanskeligere at være på lønmodtagernes
side, for her skal vi være skarpere og mere
argumenterende, end når man repræsenterer
arbejdsgiverne. Det er jo næsten altid lønmodtagersiden, der skal løfte bevisbyrden,
siger hun.

Foto: Julie Dam

Men selvom det er udfordrende, er det også
det, der gør det spændende. Og det er aldrig
kedeligt at arbejde hos DFKF, for medlemmerne er
heldigvis gode til at henvende sig, når de har brug
for hjælp.
- Vi har meget travlt, men når jeg ser resultaterne
af mit arbejde, er det alle anstrengelser værd. Jeg
er allermest glad for mit job, når jeg har været
med til at skaffe et medlem sin løn eller andre krav.
Det er ganske enkelt en meget stor fornøjelse at
høre, når medlemmer bliver glade for den hjælp,
jeg har givet dem, siger Rikke Røpke.

Den lige vej til hjælp
Lige nu er Rikke Røpke i gang med at hjælpe
en række assistenter og elever, der ikke har fået
deres betaling. Det sker, at sager skal i retten, fordi
arbejdsgiver nægter at betale, men langt de fleste
sager kan klares uden de store sværdslag.
- I mange af de her sager er det helt åbenlyst, at
arbejdsgiver skal betale. Derfor kan vi som regel få
bragt tingene i orden gennem et forlig. I de sager
får medlemmerne rimelig hurtigt deres betaling,
siger Rikke Røpke.
Hvis du har brug for hjælp med manglende
betaling fra din arbejdsgiver, kan du kontakte Rikke
Røpke og hendes kollegaer i forbundet ved ringe
til DFKFs hovednummer tlf: 35 83 18 80 eller ved
at bruge kontaktformularen på www.dfkf.dk.
Du kan også møde Rikke Røpke i Spejlet, hvor
hun sammen med forbundets øvrige eksperter
besvarer læserhenvendelser.

Brevkasse
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Kære
Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

Jeg er frisørassistent og ansat i en salon, hvor vi
arbejder under overenskomst. Jeg har altid tidligere fået provision af salg af produkter, men det får
jeg ikke nu. Er det en fejl?
Der er ikke en bestemmelse i overenskomsten,
der giver dig krav på provision af salg af produkter.
Det er en løndel, som du selv skal forhandle dig til.
Hvis du får forhandlet provision af salg af produkter, så skal du sørge for, at det bliver skrevet ind i
dit ansættelsesbevis.
Det samme gør sig gældende, hvis man arbejder
udenfor overenskomst.
—
Jeg har fået et nyt job som frisør og skal sige mit
nuværende job op. Jeg er ansat under overenskomsten og kender godt opsigelsesvarslerne, men jeg
kunne godt tænke mig at sige op i god tid, så min
arbejdsgiver får tid til at finde en ny frisør. Er der
andet, jeg skal være opmærksom på, og hvem skal
jeg aflevere min opsigelse til, når min arbejdsgiver
næsten aldrig er i salonen?
Vi fraråder at sige op tidligere end foreskrevet i
overenskomsten. Det er vores erfaring, at der ofte
bliver en rigtig dårlig stemning i salonen, når en
assistent siger op, og at det kan blive utåleligt at
være der i opsigelsesperioden. Samtidig oplever
nogle af vores medlemmer, at arbejdsgiver forsøger at flytte en assistents faste kunder til andre
assistenter i salonen for at holde på kunderne, og
du kan dermed risikere at miste provision i opsigelsesperioden.
Du skal altid sige op skriftligt. På DFKFs hjemmeside
er der en blanket, som vi anbefaler, at du benytter.
Du skal udfylde den i 2 eksemplarer, så der er et til

din arbejdsgiver og et til dig. Det eksemplar, som
du skal beholde, skal du sørge for, at din arbejdsgiver kvitterer på. Hvis din arbejdsgiver ikke er i
salonen til daglig, kan du altid aflevere den til en
bestyrer eller en anden ansat, der er til stede den
pågældende dag.
—
Min arbejdsgiver har meldt sig ud af dofk, og nu
siger han, at vi ikke længere arbejder under overenskomst. Er det rigtigt?
Når en arbejdsgiver melder sig ind i dofk, så betyder det, at han tiltræder overenskomsten, således
at alle nuværende og kommende ansatte i salonen
bliver omfattet af den til enhver tid gældende
overenskomst med de pligter og rettigheder, som
overenskomsten indeholder.
Hvis arbejdsgiver melder sig ud af dofk, så er
arbejdsgiver stadig omfattet af den overenskomst,
der gælder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver
melder sig ud. Det betyder, at både de nuværende ansatte og kommende ansatte stadig arbejder
under den overenskomst, der var gældende på
udmeldelses-tidspunktet. Når der kommer en ny
overenskomst, så bliver de ansatte ikke omfattet af
den nye overenskomst, men de er stadig omfattet
af den ”gamle”.
Svaret til dig er således, at nej, det er ikke rigtigt.
—
Da jeg blev ansat som frisør i mit nuværende job,
underskrev jeg en flekstidsaftale sammen med mit
ansættelsesbevis. Jeg er ansat i 37 timer, men jeg
kan se på mine lønsedler, at jeg ikke altid får løn for
37 timer, men for det antal timer, som jeg arbejder.

Brevkasse

Får jeg den løn, som jeg skal have?
Hvis du er ansat under frisøroverenskomsten og
har en flekstidsaftale, så skal du altid have løn for de
timer, som du er ansat på efter dit ansættelsesbevis.
Det vil sige, at du altid skal have løn for 37 timer, både
de uger, hvor du fx arbejder 34 timer, og de uger,
hvor du fx arbejder 40 timer. Provisionen derimod
udregnes altid i forhold til de faktiske arbejdstimer.

ugentlige omsætningstal og arbejdstimer. Det er
derfor vigtigt, at du hver uge skriver disse tal ned.

Når man har indgået en flekstidsaftale, skal der
oprettes en timebank, hvor arbejdstimer ud over
37 timer pr. uge sættes ind i timebanken, og hvor
man trækker på timebanken, hvis man arbejder
mindre end 37 timer på en uge. Det er frivilligt,
om man ønsker at indgå en aftale om flekstid, og
der skal oprettes et tillæg til ansættelsesbeviset.

Hvis du har din pensionsordning i Pension Danmark, så giver det dig adgang til gratis behandling
hos fysioterapeut og kiropraktor. Når du er omfattet af overenskomsten, så har du din pensionsordning i Pension Danmark, og det giver dig adgang
til gratis behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Du skal rette henvendelse til Pension Danmark,
inden du bestiller tid til behandling.

—
Jeg har problemer med min ryg og min skulder.
Jeg vil gerne til fysioterapeut eller kiropraktor.
Kan jeg få hjælp til det?

—
Jeg er frisørelev, og jeg skal til svendeprøve i april
2017. Min uddannelsesaftale udløber først den 31.
juli 2017, og jeg vil gerne vide, om jeg skal have
svendeløn, når jeg har bestået min svendeprøve?

Det er udløbet af din uddannelsesaftale, der er
afgørende for, hvornår du kan ansættes som assistent/svend og få svendeløn. Du skal derfor have
4. års elevløn frem til udløbet af din uddannelsesaftale, selvom du har bestået din svendeprøve.
—
Jeg er i tvivl, om jeg får den rigtige provision.
Hvordan beregner jeg selv min provision?
På DFKFs hjemmeside under ”Rådgivning”, ligger
der i venstre side nederst en ”lønberegner”, som
du kan bruge til at beregne din provision. For at
kunne bruge lønberegneren, skal du have dine

Hvis du ikke arbejder under overenskomsten,
så har du kun adgang til gratis behandling, hvis
det står i din ansættelsesaftale.
—
Jeg er gravid. Hvornår skal jeg sige det til min
arbejdsgiver?
Du har pligt til at sige det til din arbejdsgiver
senest 3 måneder før du har forventet termin.
Når det så er sagt, så er det en god ide at sige
det, før din arbejdsgiver kan se det. Når du har
sagt, at du er gravid, er du beskyttet af reglerne
i Ligebehandlingsloven, og det betyder, at du fx
ikke kan afskediges på grund af din graviditet. Det
er vigtigt, at du kan dokumentere, at du har fortalt
din arbejdsgiver, at du er gravid. Derfor er det en
god ide fx at sende en sms til din arbejdsgiver:
”Jeg vil gerne have et møde med dig, da jeg vil
orientere dig om, at jeg er blevet gravid” eller
noget tilsvarende.
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Brug din sundhedsordning, inden det
er for sent

Mange medlemmer venter for længe med at
bruge deres sundhedsordning, hvis de fx har
ondt i ryggen. Det er synd, for der er masser
af hjælp at hente. Men hvornår skal du bestille
tid hos en behandler i sundhedsordningen i
PensionDanmark?
”Det skal du, hvis du fx konstant er øm i
musklerne, eller hvis du har fået en pludselig
skade,” siger fysioterapeut Christian Madsen,
der er en af de behandlere, som medlemmerne
kan få hjælp hos via sundhedsordningen i
PensionDanmark.
Venter du for længe med at bruge sundhedsordningen, kan det ifølge Christian Madsen have
store konsekvenser:
”Problemerne og smerterne bliver værre,
hvis du venter for længe, og det kræver flere
behandlinger. Det er vigtigt, at du kommer
afsted til behandleren tidligt, så slid og
overbelastningsskaderne ikke er blevet alt for
voldsomme,” siger Christian Madsen.
Som fysioterapeut hjælper han bl.a. med
målrettede øvelser, som hjælper mod smerterne,
og som forebygger, at smerterne kommer tilbage.

Garanteret behandling inden for 24 timer i akutte
tilfælde
Med PensionDanmark Sundhedsordning kan du
få hjælp til fx rygproblemer hos en fysioterapeut,
kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Du er
garanteret behandling inden for fire døgn i ikkeakutte tilfælde. I akutte tilfælde får du behandling
inden for 24 timer. Du kan bestille tid til behandling
på et af godt 125 sundhedscentre, som ligger over
hele landet.
Sundhedsordningen giver også mulighed for
at blive hurtigt udredt, og der er mulighed
for at få telefonrådgivning, psykologhjælp og
misbrugsrådgivning.

Læs mere og bestil tid på pension.dk/sundhed,
eller ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og
21. Du kan også bestille tid til behandlinger og
finde det sundhedscenter, der er nærmest dig, via
PensionDanmarks app.
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Min A-kasse får ny
direktør første juni
2017
—
Den første juni 2017 sidder en ny mand ved
roret i Min A-kasse. Nuværende direktør Lars
Christensen har nemlig valgt at takke af efter
15 år i spidsen for en a-kasse i vækst. Min
A-kasses nye direktør hedder Kim Them Serup.
Da Lars Christensen blev ansat som direktør
for Min A-kasse i 2001, hed den STA og
havde ca. 30.000 medlemmer og 35 ansatte.
Nye organisationssamarbejder og tre
fusioner fulgte, og Min A-kasse har nu 90.000
medlemmer og 135 ansatte.
”At stå i spidsen for en velfungerende
driftsorganisation med høj medarbejder-tilfredshed samtidig med mulighederne for
vækst. Det er der ikke mange arbejdspladser,
der kan tilbyde,” siger Kim Them Serup.

Feriefonden har
købt ny feriebolig
—
Feriefonden har købt yderligere en feriebolig
på Marielyst Strand på Falster.
Ferieboligen er et halvt dobbelthus med en lille
have med plads til 6 personer.
Der vil blive åbnet for udlejning af huset den
1. juli 2017.
På www.dfkf.dk kan du medio maj finde flere
oplysninger om boligen, priser og beliggenhed
mv.
Husk du kan altid kontakte Pia Steffensen:
tlf. 35 83 18 80 i Ferieordningen hvis du ønsker
info om feriehusene.

Kim Them Serup er 51 år og kommer fra
en stilling som direktør for ’Government,
Strategy and Operations’ i Deloitte. Han
var tidligere ansat som vicedirektør i
Akademikernes A-kasse, og på hans CV står
også arbejdsmarkedschef i Næstved og
Vordingborg kommune, arbejdsmarkedschef
i Dansk Metal og 10 års ansættelse i LO
på forskellige poster, herunder tre år som
kontorchef i Bruxelles.
”Jeg ser meget frem til mit nye job,” fortæller
Kim Them Serup, der altså er en erfaren
mand, både når det gælder ledelse og
beskæftigelsesområdet.
Går til opgaven med både ydmyghed og
visioner
”Jeg går ydmygt til opgaven og er udmærket
klar over, at jeg skal træde ned i Lars
Christensens store fodspor. Men jeg har
selvfølgelig også visioner. De kan først blive
helt konkrete, når jeg kender organisationen.
Det vigtigste for mig er, at vi opretholder
vores flotte medlemstilfredshed, høje
medarbejdertilfredshed og vores gode
samarbejde med organisationerne. Jeg glæder
mig rigtig meget til den første juni,” siger Min
A-kasses nye direktør.
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Feriefondens Skagenshus

Feriefondens

Skagenshus

Du kan leje huset året rundt, gå foråret
og sommeren i møde med en tur til 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.
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 20-37), skal du indsende en ansøgning. 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 4.500,00 kr.
I lavsæsonen (uge 38-19) koster en uge 3850,00 kr. I denne
periode er der også mulighed for at leje huset for en forlænget weekend. Pris fra fredag kl.12 til søndag kl.11: 1300,00 kr.
Enkeltdage herudover: 650,00 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.

Annoncer
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Medlemmer
sparer i snit
1700 kr. årligt
på bilforsikring

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

alka.dk

Arbejdsmiljø
—

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

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

+

• Luftvejslidelser
• Astma
• Graviditet
videncenterforfrisorer.dk
Kontakt Ulrik Friis på:
Telefon +45 39 77 73 07

Har vi dit telefonnummer
og E-mailadresse?

Ulrik.Fischer.Friis@regionh.dk

Er du i tvivl om vi har de nyeste oplysninger, så indsend
din E-mail adresse og meget gerne dit telefonnummer til forbundets E-mail dfkf@forbundet.dk - husk
at skrive dit navn og adresse sammen med de øvrige
oplysninger.
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Min A-kasse
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

HOVEDBESTYRELSE
F=forretningsudvalg

TELEFON: 70 12 37 82

Formand / Lone frost / Hadsten / F

E-Mail: minakasse@minakasse.dk

Næstformand / Dorte Haack / Køge / F

Åbningstider:
Mandag - tirsdag: kl. 9.30 - 14.00
Onsdag lukket (dfkf har åbent)
Torsdag: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 13.00

Anja Hoeck / Uldum

Camilla Wahl Bach / Randers

Gitte Christiansen / København
Ilse Nielsen / Aalborg / F

Medlemsservice

Lykke Petersen / Odense / F

Dit medlemskab administreres af:
Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg
Medlemsservice
Ramsingsvej 30
2500 Valby

Marianne Jensen Johansen / København

Telefon: 70 12 37 82

Mette Rasmussen / Fredericia

E-mail: sefmedlem@minakasse.dk

Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus

Åbningstider:
Mandag - tirsdag: kl. 9.30 - 14.00

Tina Bak Christiansen / Odense

Onsdag lukket (dfkf har åbent)
Torsdag: kl. 9.30 - 15.00
Fredag: kl. 9.30 - 13.00
Medlemsservice og A-kassen har lukket 1. maj,
Grundlovsdag, Jule- og Nytårsaftensdag og
fredag efter Kristi Himmelfarts dag.

Thomas Pedersen / Køge / F

DFKF
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Politisk ledelse:

DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND:
Forbundsformand

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

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

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:

JURIST

Sussi Spendrup Castellani
ssc@forbundet.dk

JURIST

Rikke Røpke
rir@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

sekretær/sagsbehandler

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk

Ferieordning

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Råd og vejledning om:
• psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Redaktør / Spejlet

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

Marianne Jensen Johansen
mj@forbundet.dk

SEKRETÆR / SAGSBEHANDLER

Resmije Selmani
rse@forbundet.dk

