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Til dig der er
assistent eller elev

Stå stærkt i
din karriere
som frisør
Tak fordi du er med til at styrke frisørbranchen i Danmark. Med
dig kan vi alle stå stærkere over for branchens udfordringer, og
sammen med dig udvikler vi frisørfaget og skaber respekt om
den høje faglige kvalitet – også i fremtiden.
Brug os til at opnå det, du drømmer om
• Spørg os, hvis du er usikker på, om du får det rette i løn og tillæg
• Kontakt os, hvis du skal på barsel og vil kende reglerne for løn og sygedage
• Kom godt videre, hvis du er blevet ledig og skal bruge a-kassen
• Og gør brug af de eksklusive medlemstilbud og økonomiske ordninger

Se hvad vi kan hjælpe dig med på www.dindrøm.nu

Til dig der er frisør
med egen salon
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GODT NYTÅR
Leder af Lone Frost

Velkommen til et nyt år, hvor vi vil knokle som aldrig før for, at jeres fag også i
fremtiden vil være præget af faglig stolthed og høj kvalitet, og at jeres arbejdsmiljø har højeste prioritet, så I kan være sikrede gode arbejdsliv.
Godt nytår. Jeg håber, I er kommet rigtig godt ind i
det nye år og at det vil bringe alt godt med til jer.
Som mange af jer sikkert bemærkede, lagde Dronningen i sin nytårstale vægt på, vi skal gøre noget
unyttigt. Det kan jeg kun give majestæten ret i. Når
tiden rinder ud, kan livet ikke gøres op i effektivitet
og præstationer. Livsglæde finder man mange
steder, for eksempel i et godt grin med kollegerne,
et knus, når det kræves, og plads, når vi har brug
for at trække vejret. Vi skal være bedre til at give
plads til hinanden og til at være gode kolleger. Ja,
i det hele taget sørge for, at der er et godt socialt
og psykisk såvel som fysisk miljø på den arbejdsplads, vi opholder os på så mange timer hver dag.
Det kan halte lidt på visse saloner, og det skal vi
have rettet op på. For det kan ikke være rigtigt, at
man skal blive syg af at gå på arbejde. Det er et
område, vi til stadighed har fokus på i Dansk Frisør
& Kosmetiker Forbund. Vi har netop modtaget
en bevilling på 1,8 millioner kroner til forskning i
muskel- og skeletskader. De mange penge vil ubeskåret gå til at skabe et bedre arbejdsmiljø for jer.
Det arbejde glæder jeg mig til at sætte i gang.
Regeringens besparelser rammer jeres fag
I forbundshuset er vi allerede nu i fuld gang med
2018. Et nyt år, hvor vi skal tage beslutninger for,
hvordan vi kan skabe de bedste arbejdsvilkår
for jer medlemmer. Statsministeren har allerede
taget beslutninger på landets vegne. Han starter
året med at finde penge til sine skattelettelser. De
første 100 millioner kroner fandt han allerede før
jul. De bliver taget fra erhvervsuddannelserne, der
allerede er hårdt trængte. Samtidig er der mangel

på arbejdskraft i frisørfaget, hvilket vil give udfordringer for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund i
2018. Vi er allerede nu mærket af nedgang i faget,
hvilket vi har kunnet se på den lave tilgang på vores svendeprøver i 2017. Det betyder, at der er nu
ved at komme mangel på arbejdskraft indenfor frisørfaget rundt om i landet. Derfor er det fuldstændig hul i hovedet at skære i uddannelserne. De
er allerede udsultede af flere års besparelser, og
flere nedskæringer betyder ringere uddannelser
og færre frisører med den eftertragtede fireårige
uddannelse. Det kan I læse mere om inde i bladet.
Udbetaling af efterløn
Det kan lyde tiltrækkende, at vi nu kan få vores
efterløn udbetalt skattefrit. Det virker selvfølgelig
attraktivt med en stor pose penge, men jeg vil gerne opfordre til, at man tænker sig rigtig godt om,
inden man tager beslutningen. Der er ingen tvivl
om, at sådan en bunke penge vil lune de fleste i
en ellers kølig dansk vinter. Men det er lidt som
at tisse i bukserne for at holde varmen, og man
skal tænke sig rigtig godt om, før man fraskriver
sig muligheden for at gå på efterløn og få ret til
de seniorjob, beskæftigelsesminister Troels Lund
Poulsen går efter at fjerne. Jeg ved godt, at pension er noget meget fjernt for mange af jer, men der
kan komme en dag, hvor I får brug for at kunne
trække jer fra arbejdsmarkedet. I er nogle fag med
stor fysisk belastning og med en udsigt til først at
kunne gå på pension, når I er 68 år for de flestes
vedkommende. Det er jeres penge, og I skal gøre,
hvad I finder bedst, men jeg håber, I vil sætte jer
ind i, hvad der er bedst for jer, inden I tager en beslutning om, hvad der skal ske med jeres efterløn.

DM i skills med
et islandsk touch

Vinder af ICE Skills i 2017
Navn: Klara Ívarsdóttir, 23 år.
Arbejder i salon Eplið Hárstofa.
By: Reykjavík, men født og opvokset i
Neskaupstaður (på østkysten af Island).
Baggrund: Min vej til at blive frisør startede,
da jeg som 16-årig var på studietur til en
frisørskole.
Jeg har altid været kreativ og god til at
arbejde med mine hænder (skrive, tegne,
male, osv), så jeg tænkte, at det virkede
spændende. Det var ikke min plan at blive
frisør, men det viste sig, at jeg havde flair
for det, og så fik jeg blod på tanden. Jeg
flyttede til Reykjavík, hvor jeg færdiggjorde
frisøruddannelsen i december 2017.
Beskriv frisøruddannelsen på Island:
Den tager fire år og består af 6 semestre.
Vi skal også arbejde i en salon i 72 uger/
2880 timer for at færdiggøre vores uddannelse. Til allersidst skal vi tage svendeprøven, som er en 8 timer lang prøve, hvor
man tester alt, hvad vi har lært i skolen.
Har du været i Danmark før?
Ja, jeg har været her et par gange, både på
ferier og på nogle fodboldture med mit hold.
Hvad trender på Island lige nu?
Vi har mange forskellige trends, men jeg
synes, at de mere naturlige farver er meget
populære, og alle de crazy farver dør ud.
Pigerne ønsker pandehår og skulderlangt hår.

2.plads i ICE Skills i 2017

Om DM i Skills

Navn: Edda Heiðrún Úlfarsdóttir, 24 år.
Arbejder i salon Sprey hárstofa.

DM i Skills fandt sted 18-20. januar 2018 i Messecenter Herning.

By: Bor i Reykjavík, men voksede op i Ólafsfjörður, der ligger i det nordlige Island.
Baggrund: Lige siden jeg var helt lille,
har jeg villet være frisør. Jeg flyttede til
Reykjavík som 17-årig, fordi jeg ville tage
frisøruddannelsen.
Har du været i Danmark før?
Ja, jeg har været her 12 gange før og holder
meget af landet.
Beskriv islandsk hårmode netop nu:
Varme farver er trendy lige nu. Men faktisk
vil mange piger stadig have sølv/platin
blondt hår. Pandehår er også populært,
og balayage-farvning er også et hit. De vil
have et naturligt look og beholde deres
oprindelige hårbund, så de ikke behøver at
komme hver måned for at få farvet rødderne.

De bedste unge indenfor 42
erhvervsuddannelser dyster om
at blive danmarksmestre indenfor netop deres fag, herunder
frisørfaget , og sender desuden
unge deltagere til WorldSkills og
EuroSkills.
Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund støtter eleverne, der
deltager i Skills, og et medlemskab af DFKF giver mulighed for
at deltage.
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DM i Skills bød på tre dage med kreativitet og en
masse dygtige frisørelever, der viste, hvad de kunne.
Heriblandt to fra Island, som deltog i konkurrencen.

DM i Skills blev afholdt i Messecenter Herning. Og
nogle af deltagerne kom langvejs fra for at være med.
De islandske frisører Edda og Klara stod op kl. 03
natten før konkurrencen for at tage turen hele
vejen til Midtjylland.
De to var udvalgt, da de sidste år vandt en tilsvarende konkurrence på Island som frisørelever.
-Sidste forår havde vi den islandske Skills konkurrence (ICE Skills), hvor jeg blev nr. 1, og Edda blev
nr. 2. Vores præmier var at komme til Danmark i år
for at konkurrere, fortæller Klara.

Svært at forstå dansk
Den største udfordring for de to islandske piger
ved at være med i DM i Skills har faktisk ikke været
håret - men sproget. -Det er sjovt at være her, men
det er svært, når man ikke forstår, hvad der bliver
sagt, siger Edda. Faktisk har Island, som eneste
land uden for Danmark, dansk som obligatorisk
fremmedsprog - dog kun et par år i grundskolen.
-Vi lærte dansk i skolen, da vi var små, men vi
har glemt alt, så vi skal have det hele forklaret på
engelsk, forklarer pigerne.
Det gav også nogle forviklinger i pigernes hårde
træning i ugerne op til Skills. -Reglerne for konkurrencen blev mailet frem og tilbage til os, og for
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Tekst / Rikke Bjerge Fotos / Private

nogle dage siden viste det sig, at det vi havde øvet
og øvet i to uger, var forkert på grund af en misforståelse. Derfor måtte vi i sidste øjeblik ændre
hairstyle og har kun fået øvet et par dage på den
nye, og det kan vi godt mærke. Men det er super
sjovt at komme her og deltage og se, hvordan de
andre deltagere arbejder. De er dygtige, og det
giver god erfaring at være her, siger Edda.

Arbejde i København
Efter DM i Skills venter der pigerne to spændende uger, inden turen går tilbage til Island. De skal
både på weekendtur til Berlin og være i København, hvor de skal arbejde i Saco Hair i Fiolstræde.

De glæder sig til at få og give inspiration til de
danske kunder.
-Hvis man sammenligner hårmoden på Island
med den danske, farver man generelt ikke
håret så meget i Danmark. Her holder pigerne
meget mere deres egen naturlige hårfarve. Det
ser man gradvist også mere af på Island, men
stadig elsker islandske piger at farve deres hår,
fortæller Edda, mens Klara supplerer: -Jeg synes, der er meget forskel på hårmode her kontra på Island. Specielt i København er Danmark
langt foran Island. Det tager også længere tid
for trends at komme helt til Island, så det bliver
sjovt at være i salonen i København.

Med hud og hår
Arbejder vi for din sag, bliv medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Et medlemskab giver dig adgang til nedenstående, du kan læse mere på www.dfkf.dk
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
arbejdmarkedspension, sundhedsordning og et særligt
pensionsbidrag til barslende.

Råd og vejledning om

— Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Kontingent bliver brugt til

—
—
—
—
—
—
—
—

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

DM i Skills 2018

DM I SKILLS 2018
Laura Lykke Jensen
Frisørelev, NEXT
—

Mathilde Ravnhøj
Kosmetikerelev, SDE Odense
—

Laura Lykke Jensen blev danmarksmester i Skills 2018. Danmarksmestrene fra NEXT blev fejret på
Københavns Rådhus. Tillykke til
frisørelev Laura Lykke Jensen, som
fik en flot guldmedalje på Københavns Rådhus i anledning af Danmarksmesterskabet i Skills. Laura
er elev hos hairstylist Lykke Jensen
i Gilleleje og går på NEXT.

Mathilde Ravnhøj blev vinder af
DM i SKILLS 2018 i blandt andet
disciplinen Burlesque.
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Bes
kvæ pare
og ler f lser
uddkosmerisørann tike
else rrne
Tekst / Maibrit Jürs

År efter år bliver der skåret i uddannelsernes økonomi. I årets finanslov mangler
der 100 millioner kroner til erhvervsuddannelserne. Det ender med at tage livet
af frisør- og kosmetikeruddannelserne,
frygter Lone Frost.
Henrettelse ved langsom kvælning. Sådan lyder
dommen over de offentlige frisør- og kosmetikeruddannelser, efter at regeringen igen har valgt at
skære i skolernes økonomi.
- Der er allerede skåret så kraftigt ind til benet, at
man ikke længere kan spare, uden at det har direkte indflydelse på kvaliteten af uddannelsen. Man
har for længst sparet, hvad der kunne spares på
underviserne, og nu er man gået videre til at skære i det administrative personale. Det næste bliver
at tage af uddannelsespladserne, siger formand i
DFKF, Lone Frost.
Hvis regeringens spareplaner fortsat følges, vil det
på sigt betyde, at der bliver færre og færre uddannelsespladser, indtil skolerne en efter en
må dreje nøglen om.
- Når man år efter år vælger at skære i uddannelsernes budgetter, kan det ikke være anderledes,
end at der til sidst ikke er mere at skære af. Det kan
ikke komme som nogen overraskelse for regeringen, og når den blå blok på den måde vælger at
kvæle de offentlige uddannelser langsomt, kan jeg

kun se
det som
et udtryk for,
at man ønsker at
fremme de private
uddannelser.

Hul i hovedet
Med finanslovsaftalen for 2018
er der blevet skåret 100 millioner
kroner på de danske erhvervsuddannelser, herunder frisør- og kosmetikeruddannelserne. Samtidig ved man, at
Danmark kommer til at mangle et sted
mellem 44.000 og 70.000 faglærte i 2025.
- Vi står midt i et økonomisk opsving, og
der er allerede mangel på arbejdskraft.
Det er helt hul i hovedet at spare på uddannelserne netop nu, siger Lone Frost.
Hun mener, at regeringen løber fra sit ansvar
og ikke har gennemtænkt konsekvenserne af
de spareplaner, den har sat i værk.
- I statsministerens nytårstale fokuserede han
udelukkende på, at de ledige skal i arbejde.
Det skal de også, men de skal først have en
ordentlig uddannelse, og det får de altså ikke
på den her måde.
I en lang række fag skriger arbejdsgiverne på

Besparelser kvæler frisør- og kosmetikeruddannelserne

kvalificeret arbejdskraft. Den tendens ser man også
mere og mere i frisørfaget og i kosmetikerfaget,
hvor det næsten er umuligt at få en elevplads.
- Det nytter jo ikke noget at sige, at vi skal have
flere i arbejde, hvis de ledige ikke får mulighed for
at kvalificere sig.

Sænker det faglige niveau
Hvis den nuværende regering får lov at fortsætte
sin sparekurs, vil det gå hårdt ud over kvaliteten i
de to fag, forudser Lone Frost.
- Netop gennem de offentlige frisør- og kosmetikeruddannelser har vi sikret et virkeligt højt fagligt
niveau. Det arbejde vil være spildt, hvis uddannelserne må lukke.
Allerede nu er der skåret så meget ind til benet, at
underviserne kan have svært ved at følge med i
udviklingen af deres fag og dermed at undervise i
de nyeste tendenser.
Ender skolerne med at måtte lukke, er der kun de private uddannelser tilbage, og de er oftest en del kortere end de offentlige. Samtidig er der elevbetaling på
de private uddannelser, og dermed bliver frisør- og
kosmetikerfagene ikke tilgængelige for alle.
- Jeg kan godt være bekymret for, at både kvaliteten af behandlingerne og vores medlemmers
arbejdsmiljø vil blive forringet i fremtiden. Både
frisører og kosmetikere er udsatte og har stor
risiko for blandt andet allergi og eksem, og vi gør
et stort arbejde for at fremme et godt arbejdsmiljø
og sikre, at eleverne på de offentlige uddannelser
undervises i at håndtere kemien og i, hvordan de
skal beskytte sig mod risici. Den del af undervisningen er jeg ikke sikker på, at de private uddannelser prioriterer lige så højt.

At blæse og have mel i munden
Samtidig med at regeringen tager penge fra
erhvervsuddannelserne, har den med den såkaldte
erhvervsuddannelsesreform et mål om, at hver
fjerde unge i 2020 skal søge direkte fra folkeskolen
ind på en erhvervsskole.
- Man kan kun undre sig over, at regeringen tror,
man kan spare så mange millioner på erhvervsskolerne og så samtidig nå et mål om, at flere skal
tage ind på skolerne. Det skriger jo til himlen.
Samtidig kan man konstatere, at mindre end hver
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Her er regeringens
spareplaner
Alle offentlige instit
utioner skal hvert år
spare to procent, da
de er underlagt det
såkaldte ompriorite
ringsbidrag. Det vedto
g
den nuværende reg
ering som noget af
det
første efter valget i
2015. Dette gælder
også
erhvervsskolerne og
dermed de offentlig
e
frisør- og kosmertike
ruddannelser.
Med finansloven for
2018, der blev vedta
get
af regeringen og Da
nsk Folkeparti to da
ge
før jul, får erhvervssko
lerne tilsammen 170
millioner kroner ekstr
a næste år som kompensation for omprior
iteringsbidraget. Me
n
da den fulde bespare
lse er på 270 millione
r
kroner, mangler der
stadig 100 millioner
kroner.
Regeringens sparepla
ner fortsætter indtil
i
hvert fald 2019, hvor
danskerne igen skal
til
folketingsvalg.

femte elev i folkeskolens ældste klasser sendte
en ansøgning om optagelse på en erhvervsskole i
2017. Det lader dermed til, at erhvervsuddannelserne simpelthen ikke er i stand til at gøre sig attraktive
nok for eleverne, når de ikke har tilstrækkelige
ressourcer.
De 100 millioner, der er taget fra uddannelserne,
har regeringen blandt andet valgt at bruge på
skattelettelser. Det er især Liberal Alliance, der
har lovet sine vælgere, at de kan slippe billigere i
skat. Men i foråret 2017 var netop Liberal Alliance
ellers meget opsat på kvalitet: “Man kan ikke bare
narre de unge med nogle glitrede brochurer. Der
skal også være kvalitet i uddannelserne,” lød det
dengang fra Merete Riisager.
- Der er intet af regeringens planer, der hænger
sammen. De forsøger både at blæse og have mel
i munden samtidig, og man behøver jo ikke en
videregående uddannelse for at regne ud, at det
kan ikke lade sig gøre, siger Lone Frost.

Svendeprøven efteråret 2018
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Svendeprøven
EFTERÅRET 2018
KOSMETIKER:
2 Sølvmedaljer
4 Bronzemedaljer
6 Ros
1 Elev bestod ikke prøven

FRISØR:
2 Sølvmedaljer
21 Bronzemedaljer
35 Ros
6 Elever bestod ikke prøven

FRISØR / Svendeprøverne i efteråret 2017 er afviklet. 101 elever deltog i prøven – heraf 92 kvinder og 9
mænd. 6 elever bestod ikke prøven i en eller flere discipliner. For at bestå frisørfagets svendeprøve skal alle
discipliner bestås med mindst karakteren 2,00. Alle elever er tilbudt omprøve den 8. januar 2018.

Bestået med SØLVMEDALJE

Trine Jonasson, Brøndby
NEXT – KØBENHAVN

Janni Andersen, Skævinge

Stender IIII ApS v./ Lisbeth Klenz

NEXT – KØBENHAVN

Hovedgaden 46, 3460 Birkerød

Hair By Gylvin ApS v./ Jacob Dreyer
Slotsgade 29, 3400 Hillerød

Seline Rocatis Dupont, Vanløse
NEXT – KØBENHAVN

Maria Vera Micalizio, Grenå

HOM I/S v./ Tom H. Rasmussen

Syddansk Erhvervsskole

Nordre Frihavnsgade 84, 2100 København Ø

Salon Milano v./ Milan Issa
Fuglevænget 39, 8500 Grenå

Maiken Norman Hansen, København
NEXT – KØBENHAVN
Frisøsen v./ Kamilla Egenfeldt

Bestået med BRONZEMEDALJE

Peder Hvitfeldts Stræde 7, 1173 København K

Cecilia Katrin Winther, Nykøbing Sj.

Alberte Millard Mortensen, Tåstrup

EUC Sjælland

NEXT – KØBENHAVN

Sans Hårdesign

Rehab v./ Mehwesh Arshad

Nykøbing Sj. Algade 19, 4500 Nykøbing Sj.

Godthåbsvej 93A St. dør 2, 2000 Frederiksberg

Mette Bach Ejlersen, Viby J

Michelle Nygren, Brønshøj

Herningsholm

NEXT – KØBENHAVN

Id4U ApS v.

Salon Lyck v./ Connie Lilja

M.P.Bruuns Gade 25, 8000 Århus C

Amagerbrogade 117, 2300 København S

Maibrit Line Truelsen, Herning

Julie Marianne Olsen, Humlebæk

Herningsholm

NEXT – KØBENHAVN

Cawalli v./ Susan Riis-Sørensen

Espergærde Frisør Center, Lykke ApS

Struervej 77, 7500 Holstebro

Nørre Torv 6, 3060 Espergærde

Emma Margon Mouritzen, Holstebro

Tanya Khaled Sidki, Brønshøj

Herningsholm

NEXT – KØBENHAVN

ID 4 U VIBORG APS,

Lina Lou Coiffure IVS

SCT. Mathias Centret 302, 8800 Viborg

Gammel Mønt 31, 1117 København K

Svendeprøven efteråret 2018

Hülya Genc, Brøndby

Henriette H. Ørneborg Rodkjær, Vejle

NEXT – KØBENHAVN

Hansenberg		

Next UDDANNELSE KØBENHAVN v./ EVU

City Frisørerne Aps v./ Jens Rasmussen,

Vejlebrovej 45-63, 2635 Ishøj

Nørregade 16D, 7100 Vejle

Maria Schultz Jensen, Valby

Bonnie Louise Sivertsen, Vejle

NEXT – KØBENHAVN

Hansenberg		

Stender Skovlunde

Poul M - Kolding v./ Poul Meineche Hansen,

Torvestrædet 10, 2740 Skovlunde

Skovvangen 42, 6000 Kolding

Sine Mai Le, København SV

Rebekka Berg Simonsen, Janderup

NEXT – KØBENHAVN

Hansenberg		

Kisum Sun Shop v./ V/ Jesper Kisum

Art Hair Brørup ApS v./ Michelle Andersen,

Jægersborg Alle 14, 2920 Charlottenlund

Søndergade 6 St, 6650 Brørup

Julie Schroll Petersen, Odense C

Line Storm Junge, Grindted

Syddansk Erhvervsskole

Herningsholm

Moii v./ Anja Wadstrøm

Frisør Morgenhår v./ Sussie Væsel,

Mageløs 10, 5000 Odense C

Uhrevej 1, 7330 Brande

Therese Kirkegaard Pedersen, N. Åby

Winnie Brødsgaard Jensen, Tølløse

Syddansk Erhvervsskole

NEXT – KØBENHAVN

Argento Aps v./ Jimmy Egelund Nielsen

Salon Retro Aps v./ Pernille Midtgaard Soltau,

Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ

Labæk 8, 4300 Holbæk

Malene Walther Strauss, Sindal

Nanna Enok Christensen, Ishøj

Tech College Aalborg

NEXT – KØBENHAVN

Frk. Lillevik v./ Sissel R. Lillevik

Saxkjær A-Huset ApS ,

Østergade 16 st th, 9800 Hjørring

Islands Brygge 79F, 2300 København S

Granit Gashi, Hjørring

Pernille S. Davidsen, Helsingør

Tech College Aalborg

NEXT – KØBENHAVN

My & Holger ApS v./ Maria Sørensen

Hair By Anja Sonnenborg v./ Anja Kollerup,

Vingårdsgade 13, 9000 Ålborg

Sudergade 23, 3000 Helsingør

Anna Hlin Holm Larsen, Ålborg

Christine Jensen, København S

Tech College Aalborg

NEXT – KØBENHAVN

Salon Sisters I/S v./ Lisbeth My Staal

Next UDDANNELSE KØBENHAVN v./ Skolepraktik

Algade 35, 9000 Ålborg
Cecilie Maria V. Svendsen, Høng
Rikke N. Rasmussen, Hornslet

NEXT – KØBENHAVN

TRADIUM

Claire-Palma ApS,

Frisør Casanova v./ Ingrid K. Nielsen

Ny Østergade 5 St, 1101 København K

Hovedgaden 31A, 8410 Rønde

Michelle Borup Winther, København

Mette Holmgaard Jensen, Randers C

NEXT – KØBENHAVN

TRADIUM

Stuhr Jægersborg Alle I/S v.

Klippehjørnet v./ Sisse Brejner

Jægersborg Alle 32B, 2920 Charlottenlund

Banegaardsvej 58, 9500 Hobro
Sommer Hasseldam, København K
NEXT – KØBENHAVN
Bestået med ros

Oops v./ Joekim Davie Lenny Nielsen,
Studiestræde 27, 1455 København K

Carina Riess Møller, Åbenrå
Hansenberg		

Caroline J. Løkken, Charlottenlund

See You v./ Agusta P. Thimto

NEXT – KØBENHAVN

Løjt Storegade 10, 6200 Åbenrå

Du Monde v./ Marianne Voigt Olsen,
Strandvejen 136A, 2900 Hellerup
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Sofie Edelmann Nielsen, Gentofte

Kirstine G. Hesselholt, Nørresundby

NEXT – KØBENHAVN

Tech College Aalborg

Hairbase ApS v./ Dennis,

Hos Højhus Aps v./ Rikke Højhus

Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby

Østergade 30 St dør 12, 9800 Hjørring
Sandra Aynaddis Strabo, Ålborg

Louise Pristed Jønsson, Solrød Strand

Tech College Aalborg

NEXT – KØBENHAVN Stender Solrød,

Poul M Aalborg Storcenter

Solrød Center 18, 2680 Solrød Strand

Hobrovej 452, 9200 Ålborg SV

Jeanette Stina Hansen, Glostrup

Vivian Mikala Madsen, Ålestrup

NEXT – KØBENHAVN

Tech College Aalborg

House Of Waldorf ApS,

Salon D Lux v./ Dorte Nielsen,

Dalgas Boulevard 59, 2000 Frederiksberg

Borgergade 4 St, 9620 Ålestrup

Aleksandra Møller, Svendborg

Henrik Helm Eskildsen, Viborg

Syddansk Erhvervsskole

TRADIUM		

Hårgalleri 66 Intercoiffure v./ Gitte Olsen

Latinersalonen v./ Gitte Lausen,

Møllergade 66, 5700 Svendborg

St. Sct. Mikkels Gade 14, 8800 Viborg

Jeanette B. Andersen, Vestbjerg

Sacha Karlson Rokkjær, Randers C

Tech College Aalborg

TRADIUM		

Deres Urban Aps

Saksepigen v./ Karina Berit Karlson,

Bredgade 22, 9700 Brønderslev

Nørre Boulevard 28, 8900 Randers C

Majken Sønderskov Hansen, Thisted

Sarah Amalie P. Zahran, Viborg

Tech College Aalborg

TRADIUM		

Klippe Studiet v./ Rita Andersen

Torvets Frisørsalon v./ Tina Dige Nielsen,

Kirkebyvej 16, 7700 Thisted

Torvet 11, 8600 Silkeborg

Line Lyngsøe Jeppesen, Ålborg

Kira Behrendt, Galten

Tech College Aalborg

AARHUS TECH

Deres/Klippeakademiet APS

Frisør Bergfriedt I/S v./ Randi Bergfriedt,

Bredgade 22, 9700 Brønderslev

Søndergade 21, 8464 Galten

Anne Kirstine Jørgensen, Ålborg

Sarah Bruhn Hansen, Århus C

Tech College Aalborg

AARHUS TECH

Poul M - Shoppen v./ Aalborg Storcenter

Frisør Freqenz ApS v./ Jette Stensballe

Vandmanden 5, 9200 Ålborg SV

Frederiksgade 45 1, 8000 Århus C

Sofie Hornskov Sørensen, Ålborg

Line Hjerrild, Horsens

Tech College Aalborg V

AARHUS TECH

isions By Nicole & Michelle Aps. Skrøder

Frisør Morgenhår Horsens ApS

Vesterbro 86, 9000 Ålborg

Løvensørnsgade 12, 8700 Horsens

Gamze Beckovic, Åbybro

Camilla Jensen, Bjerringbro

Tech College Aalborg

AARHUS TECH

Poul M - Shoppen v./ Aalborg Storcenter

Elsebeth Olsen v./ Heidi V. Olsen

Vandmanden 5, 9200 Ålborg SV

Adelgade 49, 8660 Skanderborg

Camilla Futterup, Nykøbing M

Pernille Reenberg, Brædstrup

Tech College Aalborg

AARHUS TECH

Klippehjørnet v./ Kristian Laursen

Hair By Gry’P v./ Gry Overvad Petersen

Østergades Butikstorv 3, 7870 Roslev

Søndergade 1, 8740 Brædstrup

Svendeprøven efteråret 2018

Kosmetikerfaget / 26 elever deltog i prøven – alle kvinder. 2 elever bestod med karakteren sølvmedalje,
4 elever bestod med karakteren bronzemedalje, 6 elever bestod prøven med karakteren ROS og 1 elev
bestod ikke prøven. Eleven er tilbudt en omprøve den 25. januar 2018.

Bestået med sølvmedalje

Josephine Cecilie Jylland Ammitzbøll
NEXT – KØBENHAVN

Henriette Elisabeth Wiuff, Odense C

Clinique Camille

Syddansk Erhvervsskole

Holbergsgade 11 Kld, 1057 København K

Hudplejeklinikken
Jernbanegade 6 st, 5750 Ringe

Patricia Mousse Adjovi, København N
NEXT – KØBENHAVN

Dorte Lynch Søndergaard, Ry

Greenskin.Dk Øst

Tech College Aalborg

Nordre Frihavnsgade 7, 2100 København Ø

Tech College v./ EVU
Rørdalsvej 10, 9000 Ålborg

Trine Thorø L. Balleby, Århus C
Tech College Aalborg
Xenobia

Bestået med bronzemedalje

Frederiks Alle 51, 8000 Århus C

Mathilde D. Kristiansen, København N

Louise A. Andersen, Brønderslev

NEXT – KØBENHAVN

Tech College Aalborg

Kurhotel Skodsborg A/S

Klinik Be Nice

Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg

Bredgade 24, 9700 Brønderslev

Laura Frederiksen, Herlev

Nete Prause Jensen, Års

NEXT – KØBENHAVN

Tech College Aalborg

Skindifferenz

Himmerland Golf & Spa Resort A/S

Frederiksberg Alle 44, 1820 Frederiksberg C

Centervej 1, 9640 Farsø

Christina B. Lauridsen, Esbjerg
Syddansk Erhvervsskole
Klinik Connie Krøyer
Borgergade 66, 6700 Esbjerg
Kathrine Hindbo, Århus C
Tech College Aalborg
Visage Klinik ApS
Skolegade 7 St, 8000 Århus C

Bestået med ros
Kinnie Bue, Søborg
NEXT – KØBENHAVN
Hudplejeklinikken B-Unique
Gammel Kongevej 178, Frederiksberg

For at bestå kosmetikerfagets svendeprøve, skal
eleven opnå gennemsnitskarakteren på mindst
2,00 i alle 8 discipliner. Vi ønsker de nybagte frisørsvende og kosmetikere tillykke med resultatet.
Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg
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DFKF-holdet PÅ
Copenhagen Fashion Week

DFKF-holdet på Copenhafen Fashion Week

19

Designkonkurrencen Designers’ Nest giver unge talentfulde
designere fra Skandinavien mulighed for at vise, hvad de
kan på Copenhagen Fashion Week. Det samme gør DFKFs unge
og lovende frisørtalenter, der i år fik lov at give modellerne
det glatte lag.

Maria Micalizio / 26 år
Salon Milano/ Grenå

Simone Arnoldi / 25 år
Frisør Katrine Boas / Dalby

Ditte Dahm / 23 år
A+ Intercoiffure / Randers

- Jeg har tidligere arbejdet som
make-up artist, hvor jeg var med
på modeugen. Men det er første
gang, jeg er med på Designers’
Nest, og det er virkelig spændende.

- Det er første gang, jeg er med
på et show, men forhåbentligt
ikke sidste. Jeg bliver færdigudlært til sommer, og så kunne jeg
rigtig godt tænke mig at lave
shows, film og tv. Det kunne
være vildt spændende at blive
stylist på et tv-show som Vild
med dans.

- Jeg har aldrig været med til sådan et show før, men da jeg så,
at DFKF søgte frisører, skrev jeg
til Marianne med det samme.

Jeg er rigtig glad for, at Marianne har valgt det glatte look
til modellerne. Inden jeg kom
herover, vidste jeg nærmest ikke
andet, end at jeg skulle møde op
her på Hotel D’Angleterre, så det
er rart, at vi skal lave noget, der
er relativt simpelt.
Det er et stort privilegium at
være med på et show som det
her, så jeg ser det som en anerkendelse af mit arbejde at få lov.

Da Marianne skrev på Facebook,
at hun søgte frisører til Designers’ Nest var jeg ikke i tvivl om,
at jeg ville med, så jeg skrev til
hende med det samme.
Det er fedt at være med her og
se, hvordan det fungerer på sådan et show. Det er også en god
mulighed for at netværke, så
jeg har nogle kontakter, når jeg
bliver færdig med uddannelsen.

Jeg har sjældent brugt så meget
tid på at glatte hår, og jeg synes,
det bliver vildt flot, og at det
fungerer rigtig godt med de
forskellige outfits.
Det er fedt at lære noget nyt,
og jeg lærer virkelig meget af at
være med her. Jeg er glad for
mit arbejde i salonen, men jeg
kunne også godt tænke mig at
lave flere shows fremover.

DFKF-holdet på Copenhagen Fashion Week

Rikke Hangaard / 22 år
By Holst / Odense

Cecilie Madsen / 19 år
Hair dé lux / Grenå

- Det er første gang, jeg er med
til sådan et show, og det er
sindssygt fedt at opleve stemningen og at møde andre, der
interesserer sig for det samme
som mig.

- Det er mega fedt og lidt overvældende at være med. Men
mest fedt! Marianne er vildt
inspirerende, og det er så fedt at
få lov at arbejde sammen med
mit forbillede.

Jeg kan godt lide kontrasten
mellem roen i det glatte hår og
så de ret vilde designs, og jeg
synes, modellernes look hænger
rigtig godt sammen.

Jeg er tredjeårselev, og jeg ved
allerede nu, at jeg gerne vil i den
her retning og arbejde med de
store shows. Jeg har ikke noget
imod at skille mig lidt ud, og
derfor tror jeg, at jeg vil passe
godt ind på shows, hvor jeg kan
få lov at være kreativ.

Det er en vildt fed oplevelse at
være med, og jeg får så meget
inspiration med hjem. Jeg er jo
ung, så jeg har stadig mere at
lære på salonen. Men jeg holder
alle døre åbne, og jeg kunne da
godt tænke mig at lave shows
som det her igen.

Det er virkelig en ære at være
med i dag. Det gør jeg gerne
igen.
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Designers’ Nest
Designers Nest er en konkurrence for skandinaviske designstuderende. 30 talentfulde og lovende
unge designere er særligt udvalgt til at kæmpe
om førstepladsen og en præmie på 50.000 kroner.
Et professionelt team af hårstylister bestående af
medlemmer af DFKF og hårstylist Marianne Jensen
står for håret til opvisningen.
HKH Kronprinsesse Mary er protektor for Designers’ Nest og støtter aktivt op om Designers’ Nest
ved at deltage som tilskuer. Det var også kronprinsessen, der overrakte præmien på 50.000 kroner
til showets vinder, norske Alex Enquist.
Designers’ Nest finder sted under modeugen hvert
år. Det sker på Hotel D’Angleterre.

Showets vindere:
1. pladsen
Axel Enqvist, OSLO NATIONAL ACADEMY
of the Arts i Norge
2. pladsen
Hanna-Maaria Sinkkonen, AALTO UNIVERSITY
of Art & Design i Finland
3. pladsen
Linda Kokkonen, AALTO UNIVERSITY of Art &
Design i Finland

Føntørrernes brummen er den første lyd, man
hører, når man træder ind i backstagelokalet. De
fem DFKF-frisører arbejder koncentreret med hver
sin model.
Om det er de tykke gulvtæpper og tunge gardiner
i Hotel D’Angleterres smukke lokaler, der skaber
stemningen, er uvist, men teamet har ro på både
stemmer og hænder. Kun enkelte kommentarer
eller instrukser bryder den tørre brummen. “Flot!”
og “Det kan godt blive lidt glattere.”
De fem unge frisører fægter med blanke kamme
og glohede glattejern under hårdesigner Marianne
Jensens kyndige instruktioner og gavmilde ros.
- Vi har valgt et Scandi-cool look til modellerne i
år. Det enkle og minimalistiske passer rigtig godt
til årets designs, som er meget forskellige, fortæller Marianne.
Designers’ Nest 2018 er i gang, og forskellig er ikke
en underdrivelse. Da modellerne endelig er klar
til catwalken, er det tydeligt, hvorfor Marianne har
valgt, at de skulle have med glattejernet.
Der er alt fra stramme linjer til det nærmest pompøse og igen til det helt avantgarde, og det kræver
sin hårdesigner at finde et look, der passer til alle
stilarter.

Tekst / Maibrit Jürs

Ro på trods store ambitioner
Mens modellerne skridter af sted på catwalken til
generalprøven, er der ro på i backstage. Det har
der nu hele tiden været. Overraskende roligt.
- Normalt er det meget mere hektisk, men vi er
faktisk foran i dag. Det skyldes selvfølgelig dels,
at det look, jeg har valgt, ikke tager alt for lang tid
at lave, men det er også fordi jeg har nogle rigtig
dygtige og søde piger med i teamet. De er meget
opmærksomme og gode til at samarbejde, og så
går det jo som en leg, siger Marianne.
De fem frisører, hvoraf to er elever, har selv meldt
sig, og de brænder alle fem for at lave shows.
Det fælles for dem er, at de er ambitiøse og åbne
og drømmer om et arbejdsliv på de store shows,
hvor de kan få lov at være kreative og hele tiden vil
kunne udvikle sig og blive dygtigere.
- Det kunne være sindssygt spændende at være på
et stort tv-show som Vild med dans. Det kunne jeg
godt tænke mig, siger Simone Arnoldi, der bliver
færdiguddannet til sommer.
En god chance
Under de høje, hvælvede lofter i Palmehaven på
Hotel D’Angleterre er de første prøver ved at være
slut. Marianne Jensen samler sit hold omkring sig

og evaluerer deres arbejde. Der er tilfredshed over
hele linjen, og alle er enige om, at de glatte frisurer
passer perfekt til designernes arbejde.
- Det var vigtigt for mig at skabe et look, der passer
til alle designs samtidig med, at det ikke overstråler
tøjet. Det synes jeg, vi har opnået, siger Marianne.
Der bliver nikket i teamet, og så er det slået fast.
- Vi i norden er jo meget moderne i resten af
verden, og i dag har vi valgt at gå med vores arv
og fremhæve det glatte, fine hår, som resten af
verden forsøger at efterligne, siger Marianne.
Hun er stolt af resultatet og glæder sig over at
have muligheden for at invitere de unge, lovende
frisører på teamet med til showet, så de får chancen for at prøve sig selv af.
- Vi skal altid støtte op om vores unge kolleger,
men netop til et show som Designers´ Nest, der er
for unge up-coming designere, giver det jo rigtig
god mening, at vi også støtter op om vores unge
up-coming frisører.
Publikum begynder at indfinde sig. Heriblandt HKH
Kronprinsesse Mary, der er protektor for Designers´s
Nest. Spændingen er stor både blandt tøjdesignere og stylister. Det er nu, mange timers arbejde
skal stå sin prøve.

Foto / Julie Dam
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DFKF-holdet PÅ Copenhagen Fashion Week

25

26

Videncenter
Videncenter for frisører og kosmetikere er til for dig.De arbejder for at sikre
et bedre arbejdsmiljø for DFKFs medlemmer gennem forskning, oplysning
og rådgivning.

Fokus på forskning
Det næste stykke tid vil vi
sætte fokus på den forskning,
der foregår på Videncenter
for frisører og kosmetikere.
Videncenteret er støttet af Dansk
Frisør- & Kosmetiker Forbund
og arbejder for at sikre, at I
medlemmer kan have et sikkert
og godt arbejdsmiljø.

Som medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund kan du ringe til videncenteret, hvis du har et spørgsmål
om for eksempel eksem eller hvis du er usikker på, om der er noget i salonen/på klinikken, der kan give
eksem, hoste, allergi eller andre problemer. Du kan ringe til videncenteret på telefon +45 3867 7307 eller
sende en mail på ulrik.fischer.friis@regionh.dk

Videncenter

Ad snørklede gange forbi kontorer og mødelokaler
bevæger vi os frem mod Ulrik Fischer Friis’ kontor.
Man kan godt frygte, at man aldrig finder ud igen,
men Ulrik snor sig hjemmevant gennem sammensuriet af gange og værelser i de tidligere lægeboliger på Gentofte Hospital. Her har Videncenter for
frisører og kosmetikere til huse, og det er herfra
meget af DFKFs arbejde for et bedre arbejdsmiljø
for medlemmerne udspringer.
- Vi har ligget her siden 2006, hvor videncenteret
blev etableret. Vores arbejde er meget alsidigt, og
vi arbejder både med at forebygge allergi, oplyse
frisører og kosmetikere om, hvordan de bedst beskytter sig. Vi udvikler også undervisningsmaterialer til eleverne, så de er rustede til at arbejde med
kemi fra starten, fortæller Ulrik. Han er ingeniør
i bioteknologi, projektleder på videncenteret og
med egne ord lidt af en nørd.
På kontoret er Ulrik i gang med at opdatere nogle
undervisningsbøger, der skal bruges på frisøruddannelsen. Der sker hele tiden nyt med den kemi,
der anvendes i faget, og samtidig skal materialet digitaliseres. Han har også lavet centerets
hjemmeside, som han sørger for at holde opdateret med den nyeste viden, giver rådgivning til
medlemmerne, udfører laboratorietests og meget
andet, der skal sikre et godt arbejdsmiljø for DFKFs
medlemmer.

Målrettet forskning giver bedre arbejdsmiljø
I bygningen ved siden af de tidligere lægeboliger
ligger Ulriks laboratorium. Efter en tur i den friske
luft kommer vi ind i på en hvid gang. Her er man
ikke i tvivl om, at man befinder sig på et hospital.
Den lange, hvide gang er oplyst af en stribe lysstofrør, og på hver side af gangen ligger undersøgelsesrum, kontorer og laboratorier. I et af dem
sidder Ulrik, og det er her, han undersøger, hvilken
kemi, der er i de forskellige produkter.
- Her bliver det rigtig nørdet, griner han med
begge arme langt inde i stinkskabet, hvor kemien
håndteres forsvarligt.
Ulrik er nu ikke alene om at arbejde for et bedre
arbejdsmiljø. På videncenteret arbejder også en
læge, en forskningssygeplejeske og en phd. studerende. Noget af det, som centerets forskning viser,
er, at frisøreleverne oftere får allergi og eksem end
unge fra den generelle befolkning. Lige nu sidder
en af centerets forskere på et højt specialiseret
laboratorium i Schweiz og undersøger, om frisører
udsættes så meget for kemi, at de kan ende med at
kunne tåle de giftige stoffer.

Alvorlige konsekvenser af allergi
Studier har vist, at de frisører der stopper i faget
holder i gennemsnit otte år. Det er en kedelig
bundrekord, som DFKF og Videncenter for frisører
og kosmetikere meget gerne vil have lavet om på.
Meget af det arbejde, der udføres på Videncenter
for frisører og kosmetikere, skal derfor sikre, at
DFKFs medlemmer får et bedre arbejdsmiljø. Både
for at kunne holde til et langt liv på arbejdsmarkedet, men også for at få et godt arbejdsliv og
privatliv.
- Hvis man udvikler allergi overfor eksempelvis en
bestemt hårfarve, er risikoen for at udvikle andre
allergier væsentligt forhøjet, siger Ulrik Fischer Friis.
Det kan betyde, at man risikerer at udvikle allergi
overfor anden kemi som parfume eller vaskemidler, eller at man pludselig ikke længere kan tåle sin
hund eller kat længere. Hvis man som kosmetiker
arbejder med negle, kan man desuden udvikle allergi overfor den lim, man sætter neglene på med.
Det er den samme lim, som tandlæger bruger,
og bliver man først allergisk overfor den, risikerer
man, at man ikke kan tåle at få sat en krone på en
tand hos tandlægen.
- Det kan være ret invaliderende at være multiallergiker, så det kan ikke understreges nok, hvor
vigtigt det er at forebygge allergi i første omgang,
siger Ulrik.

Du kan bare ringe
Ulrik Fischer Friis og hans kolleger får jævnligt
henvendelser fra frisører og kosmetikere. Ofte
er det spørgsmål om, hvilke handsker man skal
bruge, så kemien ikke trænger igennem, men det
kan også være spørgsmål om, hvad de forskellige
produkter indeholder, og om de kan være allergifremkaldende.
Som medlem af DFKF er man altid velkommen til
at kontakte Videncenter for frisører og kosmetikere. Det er mest elever og yngre frisører, der ringer
eller skriver. Men alle er velkomne med spørgsmål.
- Hvis man har fået eksem, og man har mistanke
om, at det skyldes noget man ikke kan tåle på
sin arbejdsplads, kan vi hjælpe med, hvordan de
skal gå videre med det. Men vi kan også svare på
meget andet, der har med kemi på arbejdspladsen
at gøre. Man er altid velkommen til at tage fat i os,
hvis man har spørgsmål eller bekymringer.

Tekst / Maibrit Jürs
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Overenskomsten
- Nye satser 2018
Ifølge overenskomsten sker der reguleringer af lønnen og flere af overenskomstens øvrige satser pr. 1. marts 2018.

Frisørsvendenes LØNNINGER
Fuldtid:

DELTID:

Pr. 1. marts 2018 udgør provisionsminimallønnen*:
Pr. time kr. 131,49 + provision Pr. uge kr. 4.865,13 + provision

Pr. 1. marts 2018 udgør provisionsminimallønnen*:
Pr. time kr. 131,49 + provision
Pr. uge kr. 131,49 x det ugentlige timetal

* Der er ikke enighed imellem dofk og DFKF om, hvorvidt
provisionsminimallønnen skal reguleres i overenskomstperioden. Det er således 2016 satsen der gælder, indtil tvisten
er afgjort.

* Der er ikke enighed imellem dofk og DFKF om, hvorvidt
provisionsminimallønnen skal reguleres i overenskomstperioden. Det er således 2016 satsen der gælder, indtil tvisten
er afgjort.

Pr. 1. marts 2018 udgør garantilønnen:
Pr. time kr. 135,75 Pr. uge kr. 5.022,75

Pr. 1. marts 2018 udgør garantilønnen:
Pr. time kr. 138,75 -pr. uge kr. 138,75 x det ugentlige timetal.

Lønregulering pr. 1. marts 2018
For fuldtidssvende, der ligger under en garantiløn på kr.
135,75 skal der ske en regulering pr. 1. marts 2018. For
svende der ligger over de nævnte satser, kan der ske en
individuel forhandling.

Lønregulering:
For deltidssvende, der ligger under en garantiløn på kr.
138,75 skal der ske en regulering pr. 1. marts 2018. For
deltidssvende der ligger over de nævnte satser, kan der ske
en individuel forhandling.
—

—
Når Provisionsminimallønnen er indarbejdet 1½ gang pr.
time (kr. 197,23), beregnes lønnen således:
Provisionsminimalløn pr. time kr. 131,49 + provision 15%
af al indtjening ud over kr. 197,23 pr. time.

Når Provisionsminimallønnen er indarbejdet 1½ gang pr.
time (kr. 197,23), beregnes lønnen således:
Provisionsminimalløn pr. time kr. 131,49 + provision 15% af
al indtjening ud over kr. 197,23 pr. time.
Beløbet beregnes altid ud fra det faktiske antal timer pr. uge.

Beløbet beregnes altid ud fra det faktiske antal timer pr. uge.
Det indarbejdede beløb reduceres med den til enhver tid
gældende moms.
Hvis provisionsminimallønnen + provision pr. time er
mindre end fagets garantiløn pr. time, skal der altid betales fagets garantiløn.

Det indarbejdede beløb reduceres med den til enhver tid
gældende moms.
Hvis provisionsminimallønnen + provision pr. time er
mindre end fagets garantiløn pr. time, skal der altid betales
fagets garantiløn.
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Illustration: Jan O. Callesen

Søndagsarbejde:
Pr. 1. marts 2018 udgør tillægget kr. 106,87

Hverdage pr. time kr. 26,73 (mellem kl. 17.30 og kl. 21.00)
Lørdage pr. time kr. 53,44 (mellem kl. 14.00 og kl. 21.00)

Elever over 18 år skal have samme tillægssats, som er
gældende for svende og mesterstedfortrædere kr. 106,87.
For elever under 18 år udgør tillægget det halve af ovenstående sats og udgør pr. 1. marts 2018 kr. 53,43

Særlig opsparingsordning:
Fra den 1. marts 2018 forhøjes særlig opsparing pga.
børneomsorgsdagene. Den særlige opsparing beregnes
særskilt og indbetales sammen med søgnehelligdags- og
feriefridagsopsparingen.

8-21 aftale
Pr. 1. marts 2018 udgør tillægget for arbejde efter
normal arbejdstid følgende:

Pension:
Pr. 1. marts 2018 forhøjes arbejdsgiverbidraget inkl. bidraget til sundhedsordningen til 8,15%

ELEVER
1.læreår og frem til tre år før læretidens afslutning udgør lønnen AUB-satsen. Satsen udgør kr. 2.560 pr. uge / kr. 69,19 i
timen frem til den 31. december 2018. Fra og med den lønningsuge i hvilken 1. marts 2018 falder, er elevlønningerne
følgende:
Frisøroverenskomsten
UNDER 18 ÅR

UGELØN

TIMELØN

OVERTID PR. TIME (+50 %)

2. læreår

Kr. 2726,90

Kr. 73,70

Kr. 110,55

3. læreår

Kr. 3040,29

Kr. 82,17

Kr. 123,26

4. læreår

Kr. 3.322,60

Kr. 89,80

Kr. 134,70

Over 18 ÅR

UGELØN

TIMELØN

OVERTID PR. TIME (+50 %)

2. læreår

Kr. 3119,47

Kr. 84,31

Kr. 126,47

3. læreår

Kr. 3434,34

Kr. 92,82

Kr. 139,23

4. læreår

Kr. 3.676,69

Kr. 99,37

Kr. 149,06

5. læreår (EUX)

Kr. 3.676,69

Kr. 99,37

Kr. 149,06

UNDER 18 ÅR

UGELØN

TIMELØN

OVERTID PR. TIME 50 %

2. læreår

Kr. 2726,90

Kr. 73,70

Kr. 110,55

3. læreår

Kr. 3040,29

Kr. 82,17

Kr. 123,26

OVER 18 ÅR

UGELØN

TIMELØN

OVERTID PR. TIME 50 %

2. læreår

Kr. 3119,47

Kr. 84,31

Kr. 126,47

3. læreår

Kr. 3434,34

Kr. 92,82

Kr. 139,23

Wellnessoverenskomsten
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Ulla har været
40 år i samme
salon
Et positivt sind, gode kolleger og
skønne kunder. Det er opskriften
på 40 gode år i samme salon.
Sådan lyder det fra fynske Ulla
Engberg.

Ulla Engberg, 58 år, Odense. Har været medlem
af DFKF siden 1980. Arbejder som frisørsvend hos
S-Design i Odense er gift med Lars og har to børn
og fire børnebørn. Bruger sin fritid sammen med
familien. Træner pilates og cirkeltræning for at
være i form.

Salonen er både flyttet, har fået nyt udseende, ny
chef og kollegerne har skiftet ansigter undervejs,
men Ulla Engberg er den samme. Hun arbejder stadig i den salon, som hun stod i lære i for 40 år siden,
og hun kunne ikke tænke sig det anderledes.
- Jeg kan slet ikke forestille mig andet, for jeg er
virkelig glad for mit arbejde, mine kunder og mine
skønne kolleger.

de ses stadig. - Man opbygger jo et venskab, når
man tilbringer så meget tid sammen, fortæller Ulla.

Kolleger har hun haft en del af gennem årene. Tidligere var de en gruppe på fem-seks kolleger, der var
meget tætte, som hun kendte, fra hun var ganske
ung. De fleste er desværre gået på pension nu, men

Hun er dog ikke ked af, at hun har fået nye kolleger
gennem årene, for hun holder af dem alle, og gode
kolleger og chefer er halvdelen af en god arbejdsplads. Den anden halvdel er kunderne. Både de nye
og de gamle. Børnene, der i starten kom med deres
mor og nu kommer med deres egne børn. Ulla har
flere kunder, som har fulgt med gennem alle 40 år,
og det er svært ikke at komme til at holde af dem.
- Jeg havde blandt andet en kunde, der kom hver
uge og fik vandondulation gennem mange år. Det
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var da lidt hårdt, da hun gik bort, for man kan ikke
undgå at blive knyttet til kunder, man sådan kender
gennem mange år.

En rigtig god kollega
I salon S-Design har Ulla en stor plads i kollegernes
hjerter. Selvom der er mange års aldersforskel mellem Ulla og hendes chef, og der gennem tiden har
været en del udskiftning af både kolleger, omgivelser og hårmode, har Ulla altid været med til at sikre
den gode stemning i salonen.
- Hun er altid positiv og åben overfor nye ting,
fortæller hendes chef Sara Ewertsen. Ulla er sådan
en medarbejder og kollega, man kan regne med. En
som gerne giver en ekstra hånd, når det hele er ved at
brænde på. - Ulla er meget hjælpsom og betænksom.
Hun er sådan en, der bare altid har overskud til lige at
give en hånd, når der er brug for det.
Kollegerne beskriver hende som altid venlig og positiv,
og det er ikke for meget at sige, at hun er en kollega,
der er let at holde af. Også for den nye unge chef.

“Med lidt hjælp fra hendes mor og
den lokale frisør lykkedes det dog
endelig at få den eftertragede elevplads, og en lang karriere blev
skudt i gang. Det var en drøm
dengang, og det er det stadig. Ulla
har aldrig fortrudt, at hun valgte
frisørfaget, som hun stadig elsker.”
- Da jeg overtog salonen for fem år siden, var jeg da
lidt spændt på, hvordan sådan en ung en som mig
ville blive modtaget. Men Ulla var med til at gøre det
til en rigtig positiv oplevelse. Hun er simpelthen så
hjælpsom, og man kan altid spørge hende til råds,
siger Sara Ewertsen.

Mor tog mig med
Ulla var 18 år, da hun kom i lære i den salon, hvor
hun stadig arbejder i dag. Hun havde fået arbejde
på et plejehjem, og det var udmærket, men det var
ikke dét, hun skulle lave resten af sit liv. Det var

frisørfaget, hun brændte for, men det var svært at
få en elevplads, og sådan en skulle man have for at
komme ind på frisørskolen i Odense.
- Jeg drømte om at blive frisør, fra jeg var en lille
pige. Det kom nok af, at min mor tog mig med, når
hun skulle til frisøren en gang om ugen. Jeg kan
huske, at jeg sad og kiggede på, mens damerne blev
vandonduleret, og jeg synes, det var så spændende,
at man sådan kunne forme håret.
Med lidt hjælp fra hendes mor og den lokale frisør
lykkedes det dog endelig at få den eftertragtede
elevplads, og en lang karriere blev skudt i gang. Det
var en drøm dengang, og det er det stadig. Ulla har
aldrig fortrudt, at hun valgte frisørfaget, som hun
stadig elsker.
- Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle give mig i kast
med, hvis jeg ikke kunne arbejde som frisør længere, siger hun.

Trodser allergierne
For nogle år siden var det faktisk tæt på, at Ullas
timer med saksen i hånden var talte. Hun kunne ikke
tåle hårfarverne og udviklede både eksem og astma.
- Da jeg startede i 1977, brugte vi jo ikke handsker.
Jeg er mange gange gået hjem med hul på huden,
fordi jeg havde stået med hænderne i permanentvæske og blegemidler hele dagen. Det gjorde
selvfølgelig ondt, men det var der ikke noget at gøre
ved. Det er godt, man er blevet klogere, så de unge
ikke behøver at få de samme problemer.
Efter lang tid med eksem og astma, var dommen
fra lægerne klar: Ulla var nødt til at stoppe som
frisør. Men det var de heldigvis flere om at bestemme, for hendes mester var glad for Ulla, så hun
fik lov at slippe for hårfarvningerne. Da salonen
blev overtaget af Sara Ewertsen for fem år siden,
fortsatte den aftale. Kun derfor er Ulla i stand til
stadigvæk at passe sit arbejde.
- Jeg føler mig simpelthen så heldig, at vi har
kunnet lave den aftale. Det er ikke alle, der er så
privilegerede som mig.

Tekst / Maibrit Jürs

Studio

Shooting Star

Shooting Star

Navn
Maria Micalizio

Alder
26 år

Assistent / Elev
4. Års elev

Salon
Milano i Grenå
—

Drømme
Jeg er tidligere uddannet kosmetolog, makeupartist og stylist. I starten havde jeg en drøm om
gerne at ville arbejde primært som stylist indenfor tv branchen, men det krævede, at jeg tog en
frisøruddannelse. Under uddannelsen fandt jeg
bl.a. ud af, hvor interessant især al teorien var, og
det gjorde, at jeg gerne ville gå mere i dybden,
hovedsageligt med farveteorien og senere hen
med ønske om at arbejde som tekniker.
Jeg må dog erkende, at den dag i dag er det det
fag, jeg som helhed både elsker og respekterer
højst, med al interesse for kun at blive dygtigere
og dygtigere med tiden.

Look
Jeg vil i dag gerne skabe et look, som er en
blanding af noget i kontrast, noget glammet og en
smule edgy.
Selve klipningen er klippet kam over saks på alle
kanterne og op til kronepartiet, og i toppen møder
det en øget længde til pandehåret, som er klippet
af i solid form. For at holde tyngde i fronten.
Makeuppen kommer til at skabe det glamourøse
look og tunge look, hvor den grønne farve i håret
gør det edgy, kombineret med det lidt dystre, som
ses i det sorte og mørke.
Jeg starter med at fugte håret og føntørrer det i
form, med saltvandspray. Derefter finpudser jeg
kanterne til og til sidst styler jeg det.

Værktøj
Memory spray – Stylemasters
Revlon Photofinish nr.3 – Stylemasters Revlon
Shine spray nr. 0 – Stylemasters Revlon
Pomade – American Crew
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Shooting Star

Navn
Cecilie Madsen

Alder
19 år

Assistent / Elev
3. Års elev

Salon
Frisør Hair Dé Lux i Grenå
—

Drømme
Min drøm er at skille mig ud og være med, hvor
tingene sker.
Efter min frisøruddannelse vil jeg gerne tage
make-up uddannelsen, så jeg kan arbejde som
freelance samt være med på de store shows både
med hår og make-up. Dog vil jeg gerne kombinere
alt dette med dagligdagens salonarbejde.

Look
Jeg kan godt tænke mig at skabe et ”after bed”
look, hvor det kommer til at se lidt rodet og
tilfældigt ud. Jeg starter med at føntørre håret ind
i Anti Gravity med rundbørste for at løfte bunden
og give det volumen. Jeg sætter passeerne op i
klemmer, indtil håret er kølet ned.
Derefter krøller jeg håret med et stort krøllejern,
hvor jeg på toppen har rullet håret tilbage i volumen og i vertikale passeer på siderne og bagpå,
men med skiftevis retninger. Til sidst børster jeg
håret ud og touperer bunden for at få noget volumen og lidt på længderne også.

Værktøj
Anti Gravity – Kevin Murphy
Bedroom Hair – Kevin Murphy

Studio

Shooting Star

Forbundet
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Studio

Shooting Star

Shooting Star

Navn:
Stefanie Ekholm

Alder:
21 år

Assistent / Elev:
4. Års elev

Salon:
Klippestudiet i Viborg
—

Drømme:
Jeg elsker det jeg laver, så min drøm er at fortsætte med at arbejde som frisør og blive i den
salon jeg er i, hvor jeg har de sødeste kunder og
kollegaer.

Look:
Jeg ønskede en kold tone i håret, så jeg startede med at lave lyse striber i hele håret. Derefter
tonede jeg det over med kold brun farve i bunden.
Mellemstykket er en blanding af toning fra bunden
og toning fra spidserne. Toningen fra spidsen er
en kold farve.
I dag vil jeg gerne lave noget stort hår, hvor det
ikke bliver for pænt, men mere råt.
Jeg starter med at dele håret op med en sideskilning og krepper bunden og ud på længderne på
nogle af passeerne.
Derefter krøller jeg al håret op i volume med en
mellemstor syl i horisontale passeer. Længderne
ruller jeg rundt, mens jeg krøller det op og kommer en klemme på, indtil håret er kølet ned.
Når håret er kølet ned, børster jeg krøllerne ud
og vender min models hoved ned mod gulvet
og roder i håret, samtidig med jeg sprayer lidt
tørshampoo i håret.
Til sidst trækker jeg lidt i nogle af krøllerne, så det
giver et større og mere råt look.

Værktøj:
Anti Gravity – Kevin Murphy
Young Again – Kevin Murphy
Undressed – Kevin Murphy
Session Spray – Kevin Murphy
Shimmer Shine – Kevin Murphy
Full Dry Volume Blast – Living Proof
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Sammen udvikler vi os bedst

Sammen
udvikler
vi os bedst
Frisørernes fagorganisationer, dofk og DFKF, har med en fælles
kampagne på de sociale medier fået skabt en platform, der
synliggør de valg, muligheder og udfordringer, karrieren som
frisør byder på, og hvordan organisationerne er afgørende for,
at du står stærkt i din karriere som frisør.
Det er ingen hemmelighed, at frisørbranchen er
under pres i disse år fra bl.a. prisdumping, og derfor er det en ekstra stor bedrift, at dofk og DFKF er
gået sammen i en fælles kampagne om at beskytte
den høje faglighed i den branche, som vi alle
arbejder dedikeret for hver dag.
Massiv synlighed på Facebook og Instagram
Kampagnen har gjort frisørfagets fagorganisationer markant mere synlige på de sociale medier og
har samtidig bragt os tættere på dig, der er frisør.
Især på Facebook og Instagram har vi oplevet
massiv interesse for kampagnevideoerne, som har
haft over 800.000 visninger.
Stort engagement og kreative ambitioner
Der skal ambitioner og drømme til for at kunne udvikle sig, og det må man om nogen sige, at vi har i
vores branche. Interessen har været stor fra frisører, som ønsker at styrke deres karriere og kreative
udvikling. Noget som vi hos fagorganisationerne
sammen tager ansvaret for med den internationalt

anerkendte frisøruddannelse og løbende kurser i
de nyeste teknikker og trends.
Interessen for fagorganisationerne stiger
Engagementet på de sociale medier har også haft
en positiv effekt på vores egne hjemmesider, hvor
5000 har vist interesse for et medlemskab. Dette
viser, at I frisører oplever et øget tilhørsforhold til
vores arbejde og er interesseret i de muligheder et
medlemskab giver i karrieren som frisør.
Sammen står vi stærkest
Jeres engagement har styrket os i fagorganisationerne, så vi i fremtiden kan arbejde mere målrettet
for at organisere alle frisører i branchen og skabe
de bedste betingelser og muligheder for vores
medlemmer. Sammen med din fagorganisation
står du stærkest i karrieren som frisør.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Kontakt din fagorganisation i dag og stå stærkt i
din karriere som frisør.
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Juristens
arbejdsuge i DFKF
I dit fagforbund DFKF er der tre jurister ansat, der skal sørge for at give medlemmerne den
bedst mulige betjening, råd og vejledning. Spejlet følger en af juristerne en tilfældig arbejdsuge for at få et indblik i en travl hverdag, hvor forbundets medlemmer har brug for hjælp.

Mandag:
Mandagen starter som altid
med, at jeg tjekker min e-mail
samt hovedpostkassen for
indkomne mails fra weekenden.
Det er vigtigt, at jeg får besvaret
disse mails og forbereder mig til
dagen i øvrigt, inden telefonerne
åbner kl. 9, hvor vi får meget travlt.
Derfor møder jeg altid tidligt ind
på kontoret på Østerbro, inden
telefonerne åbner, for at kunne
koncentrere mig om f.eks. at
beregne lønkrav i sager. Der kan
være tale om, at en assistent
sender lønsedler ind for en periode af ½ år til 5 år, som der så
skal beregnes korrekt løn, provision, tillæg, feriepenge, søgnehelligdagspenge og pension. Det
kan tage rigtig mange timer.
I DFKF har vi fast telefonvagt
hverdag, da det er her, vi ofte får
flest spørgsmål. Men generelt
er der aldrig nogle dage, hvor
telefonerne er tavse.
Denne mandag er ingen undtagelse. Jeg taler simpelthen i
telefon, fra telefonerne åbner kl.
09. Det er vores medlemmer, der
ringer og vil have hjælp og råd.
En ringer og spørger, hvordan
hun skal sige op, og hvor lang
tids opsigelsesvarsel hun har. Så
ringer en deltidssygemeldt, som

Tirsdag:
vil høre, hvad hun har af krav på
af løn, hvad der sker i forhold til
arbejdsgiver, og så videre.
Et medlem, der har været gravid
og ikke fået løn under barsel,
ringer og spørger, hvordan hun
skal forholde sig til det. Bagefter
ringer en elev, der er gravid.
Hun er i den heldige situation, at
hendes mester gerne vil beholde
hende. Hun spørger, hvordan
man laver en kontrakt, når man
skal på barsel.
Et andet medlem på barsel
ringer og vil høre, hvordan man
siger op, og efterfølgende får
jeg et opkald fra en ansat, der
har fået for meget løn under
sygdom, hvilket arbejdsgiveren
gerne vil have tilbage.

Jeg møder ind tidligt og starter
dagen med at skrive et brev til
arbejdsgiver i en sag, hvor vores
medlem har været udsat for
sexchikane. Jeg har telefontid
fra kl. 9. Der er i dag lige så travlt
som mandag, og jeg har den
sidste telefon 5 min. inden, jeg
smutter ud af døren og afsted til
HORESTA (dansk branche- og
arbejdsgiverorganisation) på
Frederiksberg kl. 11.
Her skal vi til formøde med LO,
inden den faglige voldgift starter
kl. 13.
Når vi som repræsentant for
en lønmodtager er uenig med
arbejdsgiversiden, kan vi vælge
at få sagen afgjort ved en faglig
voldgift. Det er en hurtig, smidig
måde at få en sag afgjort på.
Den Faglige Voldgift består af en
opmand (sædvanligvis højesteretsdommer), og fire sidedommere; to fra lønmodtagersiden
og to fra arbejdsgiversiden.
Sidedommerne voterer først i
sagen, og da de typisk ikke kan
blive enige, er det opmanden,
der har det sidste ord.
Formand for DFKF, Lone Frost, er
også med i salen for at overvære
sagen. Vi er færdige kl. 15.30-16
og afventer kendelsen.

Juristens arbejdsuge i DFKF

Jurist / Rikke Røpke
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Sammenfattet tekst / Rikke Bjerre

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

I dag har vi et fællesmøde i en
verserende sag. Generelt når
man har fagretlige sager, er der
et forløb, man skal igennem,
når begge parter er omfattet af
overenskomsten. Det er typisk
mellem mesterforeningen og os.
Hvis man ikke kan blive enige,
skal man begære et fællesmøde
mellem LO (os) og DA (Dansk
Arbejdsgiverforening). Hvis man
ikke på fællesmødet kan forlige
sagen, går man videre med
sagen i f.eks. Arbejdsretten.

Igen møder jeg ind tidligt, så jeg
kan nå at se på dagens mails.
Klokken 8 kører jeg sammen
med DFKFs anden jurist, Sussi,
ud til HORESTA på Frederiksberg, hvor en ny faglig voldgift
bliver holdt. Vi har formøde
med LO og Serviceforbundet
kl. 08.30, hvor vi får de sidste
detaljer på plads, før den faglige
voldgift finder sted kl. 09 til
11.30. I denne sag er Sussi vidne, da hun er sagsbehandler på
sagen, og jeg er sidedommer på
lønmodtagersiden.

I dag starter jeg med telefontid, men der er ikke så mange
spørgsmål fra medlemmerne, så
jeg når at beregne et krav i en
elev-sag. Sagen er startet af en
elev, som er usikker på, om hun
har fået det rigtige i løn. Hun har
sendt sine timesedler og lønsedler ind for 2016 og 2017, hvor vi
skal beregne løn, tillæg for arbejde under skoleophold, tillæg for
overarbejde, tillæg for ubekvem
arbejdstid og feriepenge. Det
er en sag, jeg også har arbejdet
på i sidste uge, og i dag er jeg
blevet færdig med kravet for
2017, hvor jeg kan konstatere, at
hun alene for 2017 mangler at få
ca. 20.000 kr. i løn. Nu mangler
jeg at beregne kravet for 2016.
I næste uge rejser jeg så kravet
overfor arbejdsgiver, så eleven
kan få, hvad hun har krav på.

I dag handler det om afsked af
en medarbejder, hvor vi ikke
mener, der var en saglig afskedsgrund. Problemet er, at mesteren
ikke er af den opfattelse, at han
var omfattet af overenskomsten,
da afskeden fandt sted, så det
skal vi tage stilling til på fællesmødet. Desværre viser det sig,
at vi ikke kan opnå en forligsmæssig løsning til fællesmødet, så vi vil videreføre sagen i
Arbejdsretten.

Heldigvis ender sagen godt og til
vores fordel. Opmanden frifinder
os for de nedlagte påstande,
som modparten havde nedlagt,
og det er jo dejligt og en meget
stor tilfredsstillelse, både fagligt
og personligt, at vi får ret i sådan
en vigtig sag, som har kørt siden
april sidste år.

1,8 millioner kroner
til forskning i frisørernes muskel- og skeletskader
Historisk stor sum penge til forskning i frisørernes
arbejdsmiljø skal sætte fokus på muskel- og skeletskader i branchen. Nu skal vi have anerkendt de
skader, medlemmerne får, siger en glad Lone Frost.
Der er god grund til at tage en enkelt efter fyraften,
for DFKF har netop fået bevilliget 1.800.000 kroner
til forskning i de muskel- og skeletskader, som
rigtig mange frisører døjer med. Det er en stor og
tiltrængt saltvandsindsprøjtning, der vil komme til
at til at sætte fokus på det arbejdsmiljø, der ellers
tvinger mange frisører til at forlade faget før tid, og
til at få anerkendt frisørernes skader hos arbejdsskadestyrelsen.
- Det er fuldstændig fantastisk, og jeg kan næsten
ikke få armene ned, jubler Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds formand, Lone Frost. Hun har længe
været frustreret på sine medlemmers vegne, fordi
ingen frisører nogensinde får anerkendt nedslidning og muskelskeletskader som arbejdsskader hos
arbejdsskadestyrelsen. Derfor har hun kæmpet for
at få forskningsprojektet på benene, og endelig er
det en hårdt tiltrængt realitet. Oven i købet med det
maksimale beløb i støtte.
- Jeg har arbejdet for at det her skulle lykkes gennem længere tid, så jeg er ovenud tilfreds med, at
det endelig er lykkedes.

Det betaler sig at kæmpe
Talemåden “Man skal aldrig acceptere et nej” har
vist sig at holde stik i dette tilfælde. Dansk Frisør
& Kosmetiker Forbund har nemlig tidligere søgt
Arbejdsmiljøforskningsfonden om midler til forskningsprojektet, men blev afvist.
Ved første ansøgning fik forbundet faktisk ja fra
det udvalg, der tager stilling til det videnskabelige i
undersøgelsen. Det vil sige, at projektet i sig selv er
i orden. Men da det strategiske udvalg, der fordeler pengene, skulle træffe deres afgørelse, blev det
alligevel et nej. - Vi blev afvist med den begrundelse, at frisørerne er et for lille fagområde. Men det
er simpelthen ikke rimeligt, at vi skal afvises af den
årsag, så det blev jeg jo stiktosset over. For nok er

vi et lille fagområde, men folk, der arbejder i et lille
fag, har for pokker da lige så meget ret til et godt
arbejdsmiljø og til at få anerkendt deres arbejdsskader som folk, der arbejder i et stort fag. Samtidig er
vi et kvindefag, og vi er lavtlønnede, og alt det har
jeg bedt vores repræsentanter om at tage med til
udvalgets møder. Det har de gjort, og udvalget har
lyttet, fortæller Lone Frost.
Det har med andre ord krævet et stort benarbejde,
mange telefonopkald og adskillige søvnløse nætter
at få hevet de 1.8 millioner kroner hjem, men det
har været det hele værd.
- Det er jo dét, jeg er her for. For at arbejde for vores
medlemmer, så de kan være sikrede ligesom alle
andre faggrupper, hvis de nedslides af at gå på arbejde. Og hvor er det fantastisk at kunne starte året
med sådan en dejlig nyhed.

Et stigende behov
Frisører, der stopper i faget før pensionsalderen,
har i gennemsnit holdt godt otte år. Det er et
kedeligt tal, som forskningsprojektet vil sigte på at
ændre. Og selvom DFKF har fået indført ergonomi
som fag på den offentlige frisøruddannelse, er der
desværre stadig mange, der slås med problemer i
hænder, skuldre, nakke og albuer.
En undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viste i 2016, at problemer i muskel- og skeletskader og nedslidning
desværre er stigende. Andelen af personer med
muskel- og skeletbesvær steg fra 9,7 procent i 2012 til
11,1 procent i 2016. Dermed er andelen af lønmodtagere, der har muskel- og skeletbesvær steget med
14,8 % på de fire år. Det er især i brancher med en
høj grad af manuelt arbejde, hvor der har været
stigning i belastningsindekset for muskel- og skeletbesvær. Det gælder i høj grad frisører, der udgør den
største andel af lønmodtagere, der har muskel-skelet
besvær.
- Det er en virkelig trist rekord, og derfor er jeg også
vanvittig glad for, at vi nu har mulighed for at forsøge at ændre den negative udvikling og samtidig få
anerkendt de her skader, siger Lone Frost.
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Arbejdsskadestyrelsen kræver
—
For at få anerkendt en arbejdsskade er det et krav, at ulykken eller sygdommen er en
direkte følge af ens arbejde. Det kan være utroligt svært at bevise, og derfor kæmper
DFKF for at få blåstemplet frisørernes arbejdsskader. Det er afgørende for mange
frisørers økonomi og fremtid, for man skal have anerkendt sin skade som en arbejdsskade for at være berettiget til ydelser efter arbejdsskadeloven.

Om forskningsprojektet
—
Forskningsprojektet skal påvise, at de muskel- og skeletskader, som mange frisører
pådrager sig, er arbejdsskader. Det er nemlig nødvendigt for at man kan få økonomisk kompensation for sin skade.
Projektet, der har titlen: “Er repetitivt arbejde årsag til lidelser i hænder, albuer,
skuldre og nakke og fører det til erhvervsskifte og arbejdsophør?”, ledes af Jane
Frølund Thomsen, der er overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital i samarbejde med DOFK og Pension Danmark. Projektet starter i
marts og skal løbe indtil starten af 2021, hvor resultaterne offentliggøres.

Arbejdsmiljøforskningsfonden vil forbedre arbejdsmiljøet
—
Arbejdsmiljøforskningsfondens formål er at styrke arbejdsmiljøforskningen i
Danmark. Fonden støtter forskning, der kan forbedre arbejdsmiljøet og dermed
forhindre, at personer falder udenfor arbejdsmarkedet på grund af arbejdsulykker,
arbejdsbetingede lidelser eller nedslidning.

Til glæde for mange
—
En af grundene til, at DFKF har fået så stor en pose penge er, at forskningsprojektet
også vil kunne komme andre fag til gode. Andre brancher indenfor blandt andet
personlig pleje, men også rengøring, byggeri, slagteri vil også få glæde af de forskningsresultater, der vil føre til bedre arbejdsmiljø. I sin afgørelse skriver udvalget
blandt andet, at de mener, at projektet er “relevant og kan tilføre nødvendig ny og
generaliserbar viden inden for området.”

Tekst / Maibrit Jürs
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Redaktionen
ønsker Jesper
Wung-Sung
tilykke med
de Gyldne
Lauerbær
2018

Forbrydelse
og mennesker
FILMANMELDELSE AF Jesper Wung-Sung

Martin McDonaghs ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” er historien om en mor, der mister
sin datter i en uopklaret forbrydelse, og som derfor må tage sagen i egen hånd. På forunderlig vis
ender det hele med at blive det noget så sjældent
som en tragikomisk film om rigtige mennesker.
Filmplakaten rammer det på kornet: en almindelig
kvinde blæst op i noget, der minder om et præsidentportræt. Hendes hår er rodet, fedtet, skødesløst fejet væk fra ansigtet. Hår er ikke noget, denne
kvinde bruger to minutter på om morgenen.
Øjnene er sammenknebne og munden sammenbidt. Blikket er rettet mod et mål uden for plakaten.
Der er noget ikonisk ved opstillingen. Det er et
statement: Denne kvindes mission er det vigtigste
i verden. Og hendes verden er vores verden. Som
kunne der pludselig dukke et almindeligt ansigt op
på en kongelig mønt.
På plakaten sidder de tre reklameskilte i brysthøjde
i et rødligt skær som af solen på vej op eller ned,
eller som flammer, der lige så godt kan være indre
som ydre. For sådan har Mildred Hayes (Frances
McDormand) det. Hun står i flammer og vil ikke
acceptere, at livet går videre i den lille by Ebbing,
når voldtægten og mordet på hendes teenagedatter er uopklaret – derfor tager hun sagen i egen

hånd. Superhelte griber per tradition ind, når politiet svigter eller ikke magter opgaven. I Mildreds
verden har politiet svigtet, og hun forvandles til
en aparte superheltinde i blå kedeldragt og med
bandana om hovedet. Hun betaler for tre store
reklameskilte uden for byen, hvorpå hun retter
anklage mod politiet. Det bliver begyndelsen til en
lavine af vrede, vold og død, hvor vi gruer, gyser,
græder og griner både af og med Mildred Hayes.
Francis McDormands fik sit store gennembrud i
Joel (som hun er gift med) og Ethan Coens film
”Fargo” i rollen som den gravide politibetjent Marge Gunderson. I ”Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri” er hun mere end på kant med loven, og
som filmen skrider frem, er Mildred Hayves nærmest i kamp mod myndighederne. Hendes modstandere bliver politichefen Willoughby (Woody
Harrelson) og betjent Dixon (Sam Rockwell). Især
sidstnævnte er med sin redneck-militær frisure og
attitude indbegrebet af den racistiske, voldelige
og fordrukne politibetjent, som der går tretten af
på dusinet i Hollywood, men helt i filmens ånd får
Dixon ikke lov til at forblive i klichéen. Pludselig
træder han i karakter som noget andet og mere.
For sådan er verden. Det er ikke kun forbrydelser,
der kan være indviklede og uløselige – det samme
kan mennesker. Ligesom det ikke kun er i Ebbing,
Missouri, at godt og ondt ofte går side om side.

Pension Danmark

66.000 kr. ekstra på
pensionskontoen i
PensionDanmark i 2017

Medlemmerne slog
rekord i pensionstjek
i 2017

Medlemmer i DFKF med pension i
PensionDanmark kan glæde sig over, at
pensions-opsparingen er vokset markant i
2017.

Antallet af medlemmer, der tjekker deres
pension på nettet, slog rekord i 2017 og
steg til over 200.000.

Det typiske medlem af DFKF med pension i PensionDanmark har i 2017 fået
66.000 kr. ekstra ind på pensionskontoen.
Et medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på 351.000 kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2017 er
vokset til 417.000 kr.
Pensionsindbetalingerne udgør 28.000 kr.,
mens forrentningen af PensionDanmarks
investeringer giver det typiske medlem
38.000 kr.
”For et typisk medlem betyder det, at pensionskontoen er vokset med i alt 19 pct. i
2017. Det skyldes pensionsindbetalingerne, der er aftalt i overenskomsterne, og
det skyldes et rigtig godt investeringsafkast,” siger adm. direktør Torben Möger
Pedersen, PensionDanmark.
Hvordan ser det ud med din opsparing?
Tallene herover er for et typisk medlem og
kan variere fra medlem til medlem. Af
pensionsindbetalingerne er 297 kr.anvendt
til administrationsomkostninger, ca. 2.700
kr. gik til forsikringerne i pensionsordningen, mens resten er gået ind på pensionsopsparingen.
Du kan tjekke din egen pensionsopsparing
ved at logge ind på:
www.pension.dk

Hvordan står det til med din pension? Og
er familien godt nok sikret, hvis uheldet er
ude? Som medlem med pensionsordning i
PensionDanmark kan du hurtigt få svar
ved at logge ind på pension.dk.
Og den mulighed var der rigtig mange
medlemmer, som gjorde brug af i 2017.
Over 200.000 medlemmer tjekkede sidste
år deres pensionsordning på pension.dk.
Det er ny rekord og en stigning på 42 pct.
i forhold til 2016.
Du kan nemt tjekke din pension i
PensionDanmark ved at logge ind på pension.dk, og du behøver ikke bruge en pc.
Med en smartphone eller en tablet har du
altid din pension lige ved hånden.
Læs mere og bestil tid på:
www.pension.dk
Telefon +45 70 10 08 06
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Kære
Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

Jeg er kosmetikerelev i en virksomhed, hvor der
ikke er en overenskomst, og derfor følger de ikke
kosmetiker-overenskomstens lønsatser. På skolen
har jeg hørt, at jeg skal have ferie med løn det første
hele ferieår, selvom jeg ikke har optjent det. Men
gælder den regel også der, hvor jeg arbejder, når der
ikke er en overenskomst?
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds overenskomsters regler om aflønning gælder for alle
elever, uanset om der er en overenskomst eller ej.
Det følger af Erhvervsuddannelsesloven, at lønnen
skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved
kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Så du skal selvfølgelig aflønnes efter elevbestemmelserne i overenskomsten og de satser, der
står beskrevet der.

erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25
dage i det første og andet hele ferieår, efter at
ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren
betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke
har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.
Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1.
juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til
betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.
Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli
eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse
med at virksomheden holder lukket under ferie i
tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages
betalt ferie i dette ferieår.
—

Med hensyn til ferien forholder det således, at hvis
ansættelsesforholdet for eksempel er begyndt
inden den 1. juli 2017, så har du ret til 5 ugers ferie
med løn i ferieåret 2017/18, selv om du ikke har
optjent ferien. (Der kan dog modregnes for ferie,
du har på et feriekort, som du har optjent hos en
anden arbejdsgiver i 2016). Du har ligeledes ret til
betalt ferie i ferieåret 2018/19, selv om du ikke har
optjent 5 ugers ferie hos arbejdsgiveren.
I Ferieloven hedder det:
§ 9. Elever med uddannelsesaftale efter lov om

Jeg blev varslet med 4 ugers varsel til at arbejde 4
hverdage før jul til kl. 20.00. Normalt arbejder jeg
ikke til kl. 20.00, og nu siger min chef, at når jeg er
blevet varslet med 4 ugers varsel, skal jeg ikke have
ulempetillæg eller overarbejdstillæg. Er det rigtigt?
Nej, det er ikke rigtigt. Der skal betales tillæg efter
reglerne i overenskomsten, dvs. er der tale om
ulempetider, skal der betales 50% ekstra pr. time,
og er der tale om overarbejde, skal der betales 50%
ekstra pr. time.
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Jeg er kosmetikerelev på 2. elevår, men jeg er ikke
steget i løn. Skal man ikke det?
Skemaerne er fra 2017. Satserne stiger igen den 1.
marts 2018.

UNDER 18 ÅR

UGELØN

TIMELØN

OVERTID PR. TIME 50 %

2. læreår

Kr. 2.681,39

Kr. 72,47

Kr. 108,71

3. læreår

Kr. 2.989,60

Kr. 80,80

Kr. 121,20

OVER 18 ÅR

UGELØN

TIMELØN

OVERTID PR. TIME 50 %

2. læreår

Kr. 3.067,30

Kr. 82,90

Kr. 124,35

3. læreår

Kr. 3.376,99

Kr. 91,27

Kr. 136,91

Jeg er ansat i en virksomhed, hvor min arbejdsgiver
får alle ting til at handle om sex. Uanset hvad han
taler om, har det altid seksuelle undertoner, og det
er meget ubehageligt for os alle sammen. Vi har talt
om det, og alle synes det er ret klamt, men ingen
tør sige noget. Han gør det ikke, når der er kunder i
butikken, så det er kun os, der er ansat, der ved det.
Hvad kan vi gøre?
Tale kan også være sexchikane. Hvis det er uønsket fra jeres side og opleves som krænkende,
skal der sættes ind overfor det. Arbejdsgiveren har
ledelsesretten, men ledelsesretten må ikke udøves
på krænkende måde overfor lønmodtageren.
I kan eventuelt føre ”dagbog” over hvad der bliver
sagt og hvornår, så I kan give nogle eksempler på,
hvad I oplever. En dagbog kan være afgørende for,
om man kan sandsynliggøre, hvad der er sket.
Herefter bør I skriftligt sige fra overfor det. Det kan
I gøre i fællesskab med en skriftlig henvendelse,
der er fra jer alle sammen.
Hvis det ikke hjælper, skal I straks rette henvendelse til forbundet, så forbundet kan tage det op og få
det stoppet.
—

Jeg er ansat i en virksomhed, der har overenskomst
med Kristelig Arbejdsgiverforening, men jeg er
medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.
Min arbejdsgiver siger, at det ville være bedst for
mig, hvis jeg meldte mig i Kristelig Fagforening
eller i Det Faglige Hus. Kan de virkelig bestemme,
hvor jeg skal være medlem?
Nej, din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvilken
fagforening du skal være medlem af.
Du har ret til at være medlem hos DFKF, og det er
DFKF, der repræsenterer det faglige område for
frisører og kosmetikere.
Det er også DFKF, der kan rådgive og hjælpe dig,
selvom din arbejdsgiver er medlem af KA.
Foreningsfrihedsloven sikrer dig endvidere mod at
blive afskediget, fordi du er medlem af en bestemt
forening. Hvis du bliver afskediget på grund af dit
foreningsforhold, er der mulighed for at få op til 24
måneders løn i godtgørelse.
—
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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

Camilla Wahl Bach / Randers
Ilse Arndal / Fyn / F
Linette Damgaard / Randers
Lykke Petersen / Odense / F

Medlemsservice

Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg

Dit medlemskab administreres af:
Marianne Jensen Johansen / København
Medlemsservice
Ramsingsvej 30
2500 Valby

Mette Rasmussen / Fredericia

Telefon: 70 12 37 82

Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus

E-mail: sefmedlem@minakasse.dk

Thomas Pedersen / Køge / F

Åbningstider:
Mandag - tirsdag: kl. 9.30 - 14.00
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.

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 12,14 % til arbejdsmarkedspension
• sundhedsordning
• et særligt pensionsbidrag til barslende

Marianne Jensen Johansen
mj@forbundet.dk

SEKRETÆR / SAGSBEHANDLER

Resmije Selmani
rse@forbundet.dk
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Medlemstilbud

Arbejdsmiljø
Videncenter for Frisører og Kosmetikere.
Hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital.
Vi hjælper med:
— Akutte og kroniske hud- og luftvejsproblemer
— Kemi i produkter
— Svanemærkede produkter
— Handsker
— Eksem
— Allergi
— Luftvejslidelser
— Astma
— Graviditet

VIDENCENTER
for frisører og Kosmetikere

Kontakt Ulrik Friis på: +45 39 77 73 07 eller Ulrik.Fischer.Friis@regionh.dk
www.videncenterforfrisorer.dk

Medlemmer
sparer i snit
1700 kr. årligt
på bilforsikring

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

alka.dk

spar penge
hver dag
Med Forbrugsforenigens
betalingskort giver
vi dig mulighed for
spare penge og optjene
bonus – hver dag, på
dagligvarer, TV, rejser,
oplevelser og personlig
pleje, mobiltelefoni,
tøj, computere, benzin,
briller og meget mere.
Læs mere på: dfkf.dk/
medlemsfordele
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Feriefondens SOMMERhusE
Et super tilbud til dig der er medlem af Dansk Frisør & KosmetikerForbund.

SKAGEN / Skagenhuset

Feriefonden har i 2017 overtaget et dejligt dobbelthus,
Elmely, på Marielyst Strand på Falster. Huset ligger i
Marielyst by og der er kun 800 meter til stranden. Huset
har 3 soveværelser med plads til 6 personer.
Medlemmerne kan herudover leje feriehuset i Skagen.
Herfra er der gåafstand til Skagens mange seværdigheder,
ca. 600 meter. Huset har 3 værelser og plads til 6 personer.
Begge huse kan bruges hele året og Skagen og Marielyst kan derfor lejes uanset årstiderne.
Sådan lejer du Feriefondens huse
Feriehusene udlejes primært i hele uger i uge 20 til
uge 37 (højsæson). Skagen fra søndag til søndag og
Marielyst fra lørdag til lørdag. Udenfor højsæsonen kan
husene lejes mere fleksibelt. Lejen er inklusiv varme,
vand, el og slutrengøring.

Marielyst / Elmely

Pris udenfor sæson:
Uge 38-19 / Forlænget weekend:
Fx fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 11.00
Skagen - én uge kr. 3.850,forlænget weekend kr. 1.300,- pr. dag kr. 650,Marielyst - én uge kr. 3.000,forlænget weekend kr. 1.200,- pr. dag kr. 550,Send en forespørgsel med det tidspunkt du ønsker at
leje huset til:
skagen@forbundet.dk
elmely@forbundet.dk
Du skal oplyse: Hvilken uge (nr.) du er interesseret i at
leje, dit navn, cpr.nr., telefonnummer og din e-mail.

Pris i højsæson:
Uge 20-37, efterårsferien, jul, påske, vinterferien uge 7-8

Husk du kan altid kontakte:
Pia Steffensen i Ferieordningen
Tlf. 35 83 18 80

Skagen - én uge kr. 4.500,Marielyst - én uge kr. 3.700,-

Se mere om husene på www.dfkf.dk

