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Arbejder du under overenskomst, skal mester indbetale 12,5 % til
arbejdmarkedspension, sundhedsordning og et særligt
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Råd og vejledning om

— Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
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Læs mere på: www.dfkf.dk

Indhold

4

6

14

30

DEBAT PÅ FOLKEMØDET

SHOOTING STAR

SOMMERHÅR TIL
COPENHAGEN FASHION
WEEK

5

LEDER / Lone Frost

6

DEBAT PÅ FOLKEMØDET

10

VI SKAL PASSE PÅ OS SELV

14

SHOOTING STAR

24

VI SKAL KÆMPE FOR HELE VERDEN

26

NY UNDERSØGELSE SKAL HJÆLPE FRISØRER

29

TILLYKKE MED SVENDEPRØVEN

30

SOMMERHÅR TIL COPENHAGEN FASHION WEEK

37

BRUG LØNSTATISTIKEN

38

UDEN DFKF HAVDE JEG ALDRIG FÅET MINE PENGE

40

VIL DU VÆRE ÅRETS FRISØR

41

DM

42

GDPR

43

DFKF PÅ INSPIRATONSDAG PÅ TRADIUM

44

KÆRE SPEJLET

46

MEDlemsinformATION

50

DFKF

Leder

DFKF beskyldes for ikke at følge med
tiden, men faktisk er vi mere visionære,
end arbejdsgiverne åbenbart forstår.
I DFKF arbejder vi for at sikre, at frisørfaget vil bestå med samme høje kvalitet –
også om mange år!
Leder af Lone Frost

Hvordan forsvinder disse rettigheder så? Det gør
de ved, at den enkelte i stedet for at skulle være
lønmodtager, lejer en stol og bliver ”selvstændig”.
Vi har set flere triste historier, hvor vores medlemmer er blevet snydt og kommet til betale en høj
husleje hos en stoleudlejer og samtidig ikke har
kunnet tjene en anstændig løn og feriepenge mv.
Stoleudlejning er heldigvis ikke tilladt ifølge DFKFs
og dofks (mesterforeningen) fælles overenskomst.
Det kan derfor undre, at dofks formand, Connie
Mikkelsen, beklager, at vi ikke optager stolelejere
som medlemmer. For det er jo netop en konsekvens af den aftale, vi har indgået med dofk.
Når Connie Mikkelsen synes, at vi er gammeldags,
så har hun ret. Vi er så gammeldags, at vi mener,
at aftaler skal holdes.
Opråb til politikerne
Selvom det er et kedeligt men kendt faktum, at
mange frisører får muskel- og skeletskader, er det
desværre sådan, at ingen får skaderne anderkendt som arbejdsskader. Så længe en skade ikke
anerkendes som arbejdsrelateret, kan man ikke
få udbetalt den erstatning, der ellers kan hjælpe
mange godt videre i arbejdslivet. Det skal vi ikke
affinde os med!
Derfor tog vi på Folkemødet for at råbe politikerne
op og diskutere arbejdsskader, forebyggelse og
løsninger. Vi fik en rigtig god debat om anerkendelse af arbejdsskader med tre gode og relevante
politikere fra Christiansborg. Der blev talt og lyttet,
og som resultat er DFKF nu blevet inviteret ind på
Christiansborg for yderligere diskussion om løsninger for jer medlemmer. Alt det kan I læse mere
om inde i bladet.

Efter en fantastisk og solrig sommer er batterierne ladet helt op, og vi i DFKF er klar til efterårets
udfordringer.
En af udfordringerne er, at vi naturligvis er bekymrede over, at de lønmodtagerrettigheder som vi i
fællesskab har kæmpet for; såsom ferie, pension,
løn under barsel og sygdom bliver undergravet og
fjernet ved stoleudlejning.

Ny ferielov lige om hjørnet
Fra september 2020 træder EUs nye ferielov i kraft.
Den skal vi stille og roligt begynde at omstille os til.
For at sikre en så god overgang til den nye ferielov
som muligt, har man valgt at indføre en overgangsordning, og den starter allerede fra nytår.
EU har pålagt Danmark at tilpasse sig den nye ferielov, så den gælder for alle lønmodtagere. Loven
vil blandt andet betyde, at nyansatte får ret til at
holde ferie det første år af deres ansættelse. Mange af reglerne i den nuværende ferielov fortsætter
dog. På dfkf.dk vil vi løbende informere jer, når der
kommer nyt fra statens ferielovsudvalg.
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Debat på
Folkemødet
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Privat

Debat på folkemødet

Hvordan sikrer vi et bedre arbejdsmiljø?
Der var spot på frisørernes og kosmetikernes arbejdsmiljø på Folkemødet i
DFKF-debat, der mundede ud i en åben
invitation til Christiansborg.
Der blev kastet ægte hjerteblod på bordet, da
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds formand,
Lone Frost, diskuterede arbejdsmiljø på årets
folkemøde. Blandt de inviterede var de tre folketingsmedlemmer Bent Bøgsted (DF), Christian Juhl
(EL) og Lennart Damsbo-Andersen (S), og selvom
de alle er glødende forkæmpere for gode arbejdsvilkår, er de langt fra enige om, hvordan de skal
skabes.

- Hvis det kunne indføres, ville det være en god
start. På den måde kan man få noget bygget op
nede fra ude på arbejdspladsen samtidig med, at
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund gør det arbejde, I gør, sagde han.

Det er ingen hemmelighed, at frisører og kosmetikere er blandt nogle af landets mest udsatte, og
at det giftige og nedslidende arbejdsmiljø får en
del til at skifte fag. Derfor er det en topprioritet
for DFKF at sætte fokus på, hvad man kan gøre
for at få løst de udfordringer, der er i begge fag.
Netop løsninger var i fokus på dette års folkemøde på Bornholm, hvor Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund var værter for debatten. Fokus i debatten
var blandt andet manglen på arbejdsmiljørepræsentanter i de to fag.

- Vi har selvfølgelig nogle enkelte store saloner,
men desværre er det ikke tilstrækkeligt, for det er
jo stadig en meget lille andel af salonerne, der har
bare fem ansatte. Idéen er såmænd udemærket,
men det vil desværre ikke gøre den helt store
forskel, siger hun.

- Arbejdsmiljørepræsentanterne er jo på mange
arbejdspladser dem, der holder arbejdsgiverne i
ørerne og kan gå videre med en sag om dårligt arbejdsmiljø. Den mulighed mangler langt de fleste
af vores medlemmer desværre, siger Lone Frost.

Politisk vilje til forbedringer
- Der er ingen tvivl om, at der skal en voldsom
opstramning til, fastslog arbejdsmiljøordfører
Christian Juhl (EL) på Folkemødet.

Han ønskede at vide, om en ændring af arbejdsmiljøreglerne ville kunne gøre en positiv forskel
for DFKFs medlemmer. Det er nemlig sådan, at arbejdspladser med ti ansatte eller flere er forpligtet
til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Men det
er de færreste af DFKFs medlemmer, der er ansat
på så stor en arbejdsplads. Christian Juhls forslag
var derfor, at man kunne ændre reglerne, så der
kun skal være fem ansatte før kravet er gældende.

Lone Frost vil ikke udelukke, at forslaget kan komme i spil, men hun mener ikke, at det vil gøre en
stor forskel, og det kan derfor ikke stå alene.

Hun mener, der skal arbejdes på at få etableret
et korps af arbejdsmiljørepræsentanter, der kan
holde tilsyn med flere saloner.
- Vores fag adskiller sig på mange områder fra
mange andre, men det skal ikke forhindre os i at
skabe gode og ordentlige vilkår for medlemmerne.
Vi må bare tænke ud af boksen, siger hun.

Svært at få mestre til at hyre

Der er ikke meget, man kan gøre ved, at de fleste
saloner kun har ganske få ansatte, og udviklingen
er, at der bliver færre og færre lønmodtagere i
branchen.
- Vi er desværre inde i en udvikling, hvor flere og
flere vælger at leje en stol og hvor mestrene ikke
ansætter. Derfor får vi ikke de store saloner, som
ellers kunne gøre det nemmere at sikre et godt
arbejdsmiljø gennem flere arbejdsmiljørepræsentanter i faget, siger Lone Frost.
Hun mener, at det er i alles interesse, at frisører
og kosmetikere har det godt på jobbet og holder i
mange år.
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- Det er bestemt mit ønske og mål, at vi får bedre
arbejdsforhold, bedre løn og bedre uddannelse.

derfor ikke nok til de udfordringer, vores medlemmer kæmper med i dagligdagen, siger hun.

Vi er bare i en situation, hvor det er rigtig udfordrende at komme helt i mål med, fordi så få
mestre tager svende og elever, samtidig med at
vi skal have uddannet alle vores unge mennesker,
sagde Lone Frost på mødet.

Tilsynet er blevet beskåret kraftigt gennem de sidste år, og det er derfor op til politikerne at bevilge
penge til flere medarbejdere og bedre og mere
tilsyn med arbejdspladserne. Meget skal klares
politisk og ved interne forhandlinger, og der kom
da heller ingen konkrete løsninger på bordet under
debatten på Folkemødet.

Åben invitation til DFKF

Lone Frost mener, at der skal arbejdes på så
mange fronter som muligt i kampen mod det nedslidende arbejdsmiljø. Hun ønsker blandt andet,
at Arbejdstilsynet bliver bedre rustet til at holde
opsyn med saloner og klinkker.
- De sætter sig desværre ikke godt nok ind i, hvordan frisører og kosmetikere arbejder og kender

Men deltagerne var alle enige om, at der skal gøres
noget. Derfor endte debatten også med en åben
invitation til videre diskussion på Christiansborg.
- Alt i alt var det en rigtig god debat, hvor jeg føler,
vi blev hørt. Jeg bliver ved, indtil vi har fundet en
holdbar løsning, så den invitation vil jeg benytte
mig af snarest muligt, siger Lone Frost.

Debat på folkemødet

Undersøgelser skal
give bedre arbejdsmiljø for frisører
Mere viden om frisørers nedslidning skal føre til bedre forebyggelse og anerkendelse af arbejdsskader.

kun repetitivt (arbejde med ensartede bevægelser,
der gentages mange gange på en dag red.).

Nye undersøgelser af frisørers arbejdsbevægelser
skal give ny dokumentation for, hvordan frisører
nedslides i jobbet. En omfattende undersøgelse
fra 2009 viser, at knap halvdelen af frisørerne
forlader faget efter gennemsnitligt otte år og for
40 procent af dem skyldes det, at de har ondt i
bevægeapparatet.

Derfor arbejder en forskergruppe på Arbejdsmedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital på at undersøge, om frisørernes arbejde kan give arbejdsskader
og dermed kan anerkendes som arbejdsskader.

Det er typisk nakke, skuldre og håndled, der går
ud over, og det skal der laves om på med den nye
undersøgelse, der vil se på, hvilke bevægelser, der
skaber problemerne og hvordan man kan forebygge det.
- Det er jo et omfattende problem, vi står med her,
og det er ikke rimeligt, at unge mennesker så hurtigt må forlade deres fag på grund af den her form
for skader, siger Ann Kryger, der er speciallæge i
arbejdsmedicin ved Arbejds- og miljømedicinsk
afdeling på Bispebjerg Hospital.

Ingen anerkendte
arbejdsskader

Ann Kryger deltog også i DFKFs debat på Folkemødet for at fortælle om forskningen og om
hvorfor, der skal dokumentation til for at få ændret
på opfattelsen af frisørernes arbejdsskader. Trods
det store antal skader blandt frisører, er der nemlig
ingen, der får dem anerkendt som arbejdsskader.
- Systemet er sådan indrettet, at der skal være tale
om kraftfuldt og repetitivt arbejde før en skade kan
godkendes som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, forklarer hun.
Det kan det for eksempel være, når en tømrer
hamrer søm i en hel dag. Frisørarbejde derimod er

- Vi måler bevægelser og hyppigheden af bevægelserne for at undersøge sammenhængen mellem
arbejde og muskel- og skeletskader, siger Ann Kryger.

Man skal ikke affinde
sig med ondt i nakken

- Det er nærmest en folkesygdom at have ondt i
nakken. Men det bør ikke være almindeligt hos
unge mennesker, og det er slet ikke noget, man
bare skal affinde sig med, siger Ann Kryger.
Hun fortæller, at til trods for de mange frisører, der
forlader faget på grund af smerter i bevægeapparatet, ser de stort set aldrig frisører på arbejdsmedicinsk afdeling.
- De fleste går til kiropraktor eller fysioterapeut, og
så bliver skaderne ikke registreret som arbejdsskader nogen steder.
Det kan blandt andet skyldes, at mange opfatter
smerterne som normalt og ikke noget, man kan
gøre noget ved. Men det er en misforståelse,
mener Ann Kryger.
- Jeg vil gerne opfordre til, at man går til lægen
og beder om at blive henvist til os, hvis man har
ondt i nakken eller andre steder og mistænker, at
smerterne er opstået på grund af overbelastning
på jobbet.
Det er ikke noget, man bare skal leve med.
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Vi skal passe
på os selv og
hinanden!
Andelen af arbejdsrelaterede skader i
frisørfaget er
meget høj, og det
store spørgsmål
er, hvordan man får
den næste generation
af elever til at
tage arbejdsmiljøet
og følgeskaderne
alvorligt. Det har
et nyt EU-projekt
et bud på her.
Tekst / Rikke Bjerge & Foto / Private

Fra skolen i Amsterdam. Vi er i gang med at farve vores modeller til
konferencensom afslutning på projektet. Naturligvis med grønne
hårfarver fra ingredicolor.

Vi skal passe på os selv og hinanden

Luftvejssymptomer. Eksem. Allergi. Det er ingen
hemmelighed, at frisørfaget har en høj procent af
arbejdsrelaterede sygdomme i forhold til andre
fag. Det sætter et nyt EU-projekt nu fokus på.

verne alle redskaber stillet til rådighed. I Spanien
betaler de selv for uddannelsen og får intet. De
skal selv have alt fra handsker til håndklæder med,
fortæller Lene.

- Vi kender alle til problemet, men der er ingen,
der rigtigt gør noget. Derfor besluttede vi os for at
brainstorme på, hvorfor det forholder sig sådan,
og hvad man kan gøre for at komme problemet til
livs, forklarer Lene Rishede, der er underviser på
Aarhus Tech og en af initiativtagerne til projektet.

Spil om bæredygtighed
Resultatet af Green Salon-gruppens indsamlede
fakta og viden fra deres besøg i forskellige lande
ligger på hjemmesiden www.greensalon.eu.

Sammen med et hold af frisører, har hun indsamlet
fakta om arbejdsmiljø og følgeskader i EU-landene
for derefter at finde en måde at få denne viden
kommunikeret ud til elever og salonejere i EU.
Resultatet af det hårde arbejde er blevet til udvikling af et helt nyt spil samt en masse undervisningsmateriale til frisørskoler og saloner på flere
forskellige sprog, herunder dansk.
Foruden Lene Rishede var initiativtagerne frisører
fra Holland og Spanien, der mødtes første gang i
Malaga i efteråret 2015. Gruppen blev suppleret
med partnere fra Frankrig og England, og sammen
har de fået bevilliget økonomisk støtte af EU til
projekt ‘Green Salon’.

En øjenåbner
- Det har været et kæmpe stort arbejde at få lavet
de materialer, vi kan bruge fremover. Men man
må sige, at vores resultat er helt fantastisk. Vores
motto er ’Vi skal ikke føle - vi skal vide’, og det har
været en øjenåbner, fortæller Lene.
- Det, vi har opdaget, er at frisører i andre lande
ikke ved meget om forebyggelse og følgeskader
trods lange rapporter om emnet. Vi er meget
privilegerede i Danmark, hvor vi eksempelvis har
en lovgivning om punktudsugning, når vi arbejder
med kemi. Det findes næsten ingen andre steder i
verden. Der har de måske noget ventilation, og så
åbner man et vindue, men ingen stænkskabe eller
udsugning, siger hun.
Det gælder blandt andet for negleteknikere i Spanien, hvor 20 elever typisk sidder i et lokale uden
udsugning og laver negle hele dagen.
- Når vi har haft besøg af de andre lande, som ser,
at vi har punktudsugning på hver eneste elevplads, der beskytter elevernes luftveje mod kemikalier, står de og måber. Herhjemme får frisørele-

Her kan man både finde undervisningsmoduler
om arbejdsmiljø og bæredygtighed på flere sprog
samt et elektronisk spil, der skal motivere elever
og uddannede frisører til at fokusere endnu mere
på at skabe et sundt arbejdsmiljø.
- Nu har vi noget undervisningsmateriale, som kan
bruges på verdensplan, og vi har et sjovt spil med
humor, som vi alle har bidraget til at lave. Jeg er
stolt af resultatet, og jeg håber, det vil bidrage til at
skabe et miljø, hvor alle passer på hinanden. Der
er også lavet to redskaber til salonerne; scan og
roadmap, som kan bruges til at teste, hvor bæredygtige de er, og hvad de kan gøre for at forbedre
bæredygtighed og arbejdsmiljø i salonen.

Om EU-projektet
Green Salon
Green Salon er et EU-projekt,
som omhandler arbejdsmiljø
og bæredygtighed i frisørfaget.
Green Salon-gruppen har udviklet et spil og undervisningsmateriale til skoler og saloner
på flere forskellige sprog, herunder dansk.
Læs mere på:
www.greensalon.eu
Projektet er støttet af ERASMUS+,
som er EUs program for uddannelse.
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EU-projektet skal være med til at gøre fremtiden
lysere i frisørfaget.
- Mit håb er nu, at vi kan påvirke næste generation
herhjemme til at gå i den rigtige retning og være
det gode eksempel på, hvordan man passer på sig
selv i et kemisk arbejdsmiljø. Mit håb er desuden,
at de også i udlandet får en større viden og erkendelse af, at vi er nødt til at hjælpe hinanden med at
tage det her alvorligt. Ingen har fortjent at stoppe i
et fag, de elsker, fordi de får allergi af ikke at bruge
handsker, siger hun.

GUIDE til den nye
hjemmeside, der skal
gøre frisørfaget grønnere EU-spillet findes
på www.greensalon.eu.
Log in som gæst og prøv spillet. Du kan
også lave en konkurrence mellem elever.
Der er mange muligheder.

Fra skolen i Amsterdam, den eneste udsugning i lokalet står bag
døren - som er i stykker :-D

På websitet ligger et færdigt undervisningsmateriale med tre moduler, som hver er
delt op i sektioner. Det er lavet, så man selv
kan tilrettelægge det, så det passer til ens
undervisning.
—

Undervisningsmateriale:
Du kan sortere i det, som du vil, alt efter
hvad du finder relevant, måske tage en
enkelt lektion ud eller et helt modul. Der er
også materiale til fagligt engelsk.
Roadmap: Test og se hvordan man laver en
plan for at gøre en salon mere bæredygtig.
—

Punktet Output 4:
Diagnostics scan er til salonejere: Test dig
selv - niveau 1, 2 eller 3, hvordan du kan
forbedre arbejdsmiljø og bæredygtighed i
din salon.

Eleven på venstre side og højre side er fra Aarhus tech, og de bærer hansker. Læg mærke til de to elever i midten som ikke bærer
hansker, selvom de vasker ammoniak og henna farve ud :-)
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Pia og Cecilie med til
at præge fremtiden
Tekst / Rikke Bjerge & Foto / Private

over, for når man brænder for noget, håber man
bare, det ikke rammer en selv. Da jeg så startede
på skolen, kom det bag på mig, at der var så mange, der også fik allergi og andre problemer.

I Spanien skal de selv have handsker med
Pia: Vi er blevet meget overraskede over, hvor
mange arbejdsskader, man kan rammes af i vores
fag. Vandeksem er for eksempel noget, jeg aldrig
havde hørt om før. Vi kender flere, der har det på
skolen, så det er omkring os.
Cecilie: Derfor ville vi gerne være med til at gøre
noget ved problemet og sprede budskabet om,
hvad der egentlig sker, og hvordan man kan undgå
problemerne.

Tv: Cecilie Laursen, 21 år, Hammel Salon: House of Care i
Hammel. Svendeprøve: April 2019, Aarhus Tech, Dollerup
Th: Pia Rasmussen, 21 år, Egå Salon: Brobjerg Centrets Frisør
i Egå Svendeprøve: April 2019, Aarhus Tech, Dollerup

Otte frisørelever fra otte forskellige saloner har
været med i EU-projektet om arbejdsmiljø og
bæredygtige saloner.
Spejlet har talt med de danske deltagere, Pia
Rasmussen og Cecilie Laursen. De to frisørelever
har været i Bridgwater, Amsterdam og Malaga til
møder og konferencer. De har besøgt frisørelever
fra andre EU-lande, og de har hjulpet med at teste
EU-spillet. Det hårde arbejde er ulønnet og ud
over salontid. Men det er det hele værd at bidrage
til en bedre fremtid, fortæller
Pia og Cecilie.
Pia: Jeg sagde ja til EU-projektet, fordi det lød
spændende, og fordi jeg generelt synes, der skal
gøres endnu mere for frisørfaget i andre lande.
Vi har meget bedre forhold her i Danmark, fordi
vi for eksempel har fået en lov om udsugning og
handsker. Det er den viden, vi skal komme ud med
til andre lande.
Der er alt for mange, der går fra i vores fag, fordi
de udvikler allergi og vandeksem og får mén i
kroppen af dårlige arbejdsstillinger. Det er der
meget fokus på i projektet.
Cecilie: Før jeg startede på uddannelsen havde
jeg hørt, at nogle frisører fik problemer, som mest
handlede om skulderskader. Det tænkte jeg ikke

Pia: Det gælder specielt i de andre lande, vi har
været ude at besøge. Eleverne bruger ikke handsker, før de farver, vasker farve ud og så videre.
Det var forfærdeligt at se, at de ikke passer bedre
på sig selv.
Cecilie: Eleverne har nærmest ikke handsker
til rådighed, de skal have alting med selv. På
frisøruddannelsen herhjemme har vi shampoo,
håndklæder, farver - alt. Man bliver helt vildt glad
for den skole, man går på og indser, at man har
det vildt godt herhjemme.
Pia: Cecilie beskriver det godt. Vi har det så godt
her på skolen og er taknemmelige for eksempelvis
klippestolene, så vi ikke får ondt af at bøje os for at
klippe nakken.

Bare vi gør en lille forskel
Cecilie: Det har været sindssygt spændende at
være i EU-projektet og fedt at møde nogen, der
drømmer om det samme men er fra et andet land.
Det har også været svært undervejs. Da vi var i
Spanien, kunne de overhovedet ikke snakke engelsk, så vi kommunikerede med noget tegnsætning blandet med Google Translate.
Pia: Det har været fedt at prøve noget nyt. I
Bridgwater prøvede vi hennafarver, som er mere
allergivenlige. Det var en hel anden måde at farve
på med kogende vand. Det, tror jeg, er fremtiden.
Personligt kunne jeg ikke selv lide lugten og konsistensen, men det var fedt at se resultatet af det.
Målet er at få budskabet ud til alle herhjemme og
i udlandet. Tænk på, hvordan din fremtid bliver Tag de handsker på.
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Shooting Star

Navn
Jennifer Dyppel Frederiksen

Alder
19 år

Assistent / Elev
3. års elev

Salon
Klip & Z
—

Drømme
Jeg drømmer om at tage ud og rejse og arbejde
med mit fag i et andet land. Det gode ved vores
fag er, at det er så nemt at rejse med, og at vores
uddannelse er en af de bedste i verden.
Men jeg elsker virkelig også den salon jeg er i.
Jeg har en vildt god hverdag, og jeg startede ret
hurtigt med at få kunder, så jeg får meget erfaring
og kan dygtiggøre mig hele tiden.

Look
Jeg ruller alt håret op med et lille krøllejern i store
vertikale inddelinger med en sideskilning. Jeg ruller i naturligt hår da min model har naturkrøl. Jeg
vil gerne lave nogle smukke filmstjernefald, så mit
udtryk bliver så eksklusivt som muligt.
Jeg synes, fald er noget af det smukkeste, man
kan lave i hår. Jeg har lige fået 12 i naturlig styling
på skolen, så min lærer synes, det var en god ide
at lave fald her i dag til shooting star opgaven.
Til sidst friserer jeg alt håret ud med min kam med
store tænder.
Jeg beholder en lille smule krøl i enderne for at
give håret et naturligt udtryk.

Produkter
Antigravity doower / Kevin Murphy

Studio

Shooting Star
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Studio

Shooting Star

DFKF brev

Shooting Star

Navn
Vitaly Blond-Sørensen

Alder
20 år

Assistent / Elev
4. års elev

Salon
Nordic Hair Concept
—

Drømme
Mine drømme er at kunne rejse rundt med mit fag
og se verden og andre frisørers arbejde for
at styrke min egen personlige udvikling.
Efter min rundrejse vil jeg rigtig gerne udvikle
mig videre i Nordic Hair Concept og en dag åbne
en salon og måske på længere sigt flere saloner i
samme navn.
Vores vision i salonen er at løfte faget og få stoltheden tilbage til faget.

Look
I dag vil jeg gerne vise et super moderne kort hår,
der er organisk med fin tekstur og samtidig lidt
sexet i udtrykket.
Jeg vil beskrive mit korte hårlook med en lidt fjeret
effekt, hvor håret går modsat hinanden.
Jeg har klippet det kort over kam over saks i
nakken og på alle kanter og taget toppen med
udgangspunkt fra nakken, med en bane fra midten
og klippet lige op i uniform til øget længde i
fronten. Jeg har afsluttet med spidsen af saksen i
frihånd, så jeg har klippet både ind og ud gennem
håret.

Produkter
Bedroom hair
Shimmer shine / Kevin Murphy
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Shooting Star

Navn
Emma Jakobsen

Alder
19 år

Assistent / Elev
3. års elev

Salon
Cosy
—

Drømme
Min drøm er at kunne arbejde til modeugen og
lave en masse shows samt at kunne være med
bagstage på programmer som Vild Med Dans.
Samtidig vil jeg gerne arbejde som frisør på deltid.

Look
Jeg starter med at føntørre alt håret til den ene
side med noget saltvandsspray og shinespray i
håret for at give det noget hold.
Bagefter deler jeg det forreste hår op i en bue fra
øre til øre. Anden passé går også fra den ene side
til midten på den anden side. Tredje passé er fra
midten af siden ned til øret. Fjerde passé er også i
en bue henover hvirvlen.
Jeg fletter første passé fra den ene side til den anden som en hollandsk fletning, bare med 5 totter.
Anden passé bliver med en sildebensfletning,
hvor jeg fletter tredje passé ind.
Fjerde passé fletter jeg som en hollandsk fletning
med fem totter.
Alt det resterende hår bagpå krøller jeg med et
mellem krøllejern, hvorefter jeg børster det ud
og trækker håret den modsatte retning, for at det
bliver mere råt og får volumen.

Produkter
Ingredien / Salty Beach
Goldwell / Diamon Gloss
Goldwell / Magic Finish
Goldwell / Sprayer

Forbundet

Studio

Shooting Star
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Studio

Shooting Star

Shooting Star

Navn
Sara-Magrethe Løth

Alder
22 år

Assistent / Elev
3. års elev

Salon
Nordic Hair Concept
—

Drømme
Min største drøm er at bliver anerkendt for mit
håndværk. Derudover ønsker jeg at være en del
af udviklingen af Nordic Hair Concept og undervise andre frisører som en del af vores Pro team.
Jeg håber også på at komme til at stå på de store
scener en dag.
Drømmescenariet ville helt klart være, hvis jeg
kunne kombinere det kundevenlige hår med det
kreative podiehår, som giver en varieret arbejdsdag men også en masse forskellige oplevelser,
erfaringer og kunnen.

Look
Jeg starter med at dele håret fra øre til øre henover toppen, hvorefter jeg deler forreste del af
håret i tre dele, en top og to til siden. Bagerste
del deler jeg op fra øre til øre, øverst på øret.

Produkter
Killercurls / Kevin Murphy
Sessionsspray / Kevin Murphy
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Shooting Star

Navn
Amanda Wilms

Alder
25 år

Assistent / Elev
4. Års elev

Salon
Frisør Uniq
—

Drømme
Jeg kunne godt tænke mig at blive i den salon,
som jeg arbejder i nu. Senere hen vil jeg måske
starte som selvstændig og eventuelt arbejde som
hårstylist i modebranchen.

Look
Jeg er startet med at dele toppen fra og krøllet
det med et mellemstørrelse krøllejern.
Af toppen, som jeg har delt fra, deler jeg den
bagerste del fra.
Den forreste del touperer jeg og laver to hestehaler på den forreste og bagerste del.
Jeg deler den øverste hestehale op i to dele og
kommer den nederste hestehale imellem, hvorefter jeg samler håret fra den øverste hestehale
til en ny hestehale.
Sådan fortsætter jeg ned til midten af nakken.
Jeg creper længderne på alt det løse hår og
laver to fletninger i hver side, tæt på hovedet.

Produkter
Hårlogi / Mega Hold Hairspray
Hårlogi / Mega shine
Ingredien / Power blaster
One dust / Volume booster

Studio

Shooting Star
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Vi skal kæmpe
for hele verden
—

Verden bliver mindre, og vi er nødt til at forholde os til arbejdsforhold i
andre lande. DFKF har deltaget i UNI - Global Unions verdenskongres.
Tekst / Maibrit Jürs & Collage / JE;SU

Lande som Bulgarien, Indien og Senegal ligger
langt væk fra vores lille andedam, og umiddelbart
kan man tænke, at de ikke har noget med os at
gøre. Men verden bliver stadig mindre, og derfor
har en lang række fagforeninger indenfor handel
og service netop mødtes i England for at udveksle
erfaringer og støtte hinanden på tværs af grænser.
Lone Frost deltog i den internationale kongres UNI
- Global Worlds verdenskongres, der blev holdt i
Liverpool i juni.

- Globaliseringen betyder, at der i princippet kan stå 500 udenlandske frisører
eller kosmetikere, der er villige til at
arbejde 10 timer om dagen til 50 kroner
i timen, i Danmark i morgen.
I DFKF har vi sådan set ikke noget imod, at der
kommer udenlandsk arbejdskraft til landet, men
det er vigtigt, at vi er vågne og sikrer, at de gode
arbejdsforhold, vi gennem mange år har kæmpet
os til, bliver bevaret. Derfor er det vigtigt, at vi
deltager i UNI Global Unions arbejde, siger hun.
Elendige arbejdsforhold på vej
til grænsen
På kongressen blev der blandt andet talt en del om
Amazon, der gennem mange år er blevet kritiseret
for at udsætte sine medarbejdere for helt umenneskelige arbejdsforhold. Amazonmedarbejdere
fra hele verden fortæller om 80 timers arbejdsuger, bøder for sygedage, underbetaling, konstant
overvågning og nedbrudte ansatte. Både danske
og svenske fagforeninger holder lige nu skarpt øje
med Amazon, der har planer om at etablere sig
i det sydlige Skandinavien i år. For de urimelige
arbejdsforhold skal ikke bringes ind over grænsen.

- Vi skal selvfølgelig passe på, at virksomheden
ikke slipper af sted med at behandle sine medarbejdere så elendigt, som de har ry for. Også
fordi vi risikerer, at det smitter af på andre arbejdspladser, og den glidebane skal vi slet ikke ud på,
siger Lone Frost.
Risikerer bank for organisering
Der er store forskelle på, hvor stærke fagforeningerne er fra land til land. I nogle lande er der slet
ingen organisering, og selv i et udviklet land som
Frankrig er kun otte procent af lønmodtagerne
medlem af en fagforening. I Danmark er 67 pro-

Om UNI Global Union
—
UNI Global Union, der har base i Schweiz,
repræsenterer mere end 20 millioner
arbejdere fra over 900 fagforeninger i de
hurtigst voksende sektorer i verden – handel og service. I alt 90% af de nye job forventes at være i disse sektorer i det næste
årti. UNI arbejder for at sikre retfærdighed,
lighed for lønmodtagere og retten til at
melde sig ind i en fagforening.
UNI repræsenterer blandt andet ansatte
inden for frisør- og kosmetikerbranchen og
har gennem globale aftaler med multinationale selskaber fastsat rimelige standarder
og betingelser for mere end 10 millioner
arbejdere verden over.
UNI er en indflydelsesrig organisation med
pladser i vigtige organisationer som FNs
Global Compact og på fora for globale ledere som G20 og World Economic Forum.

Vi skal kæmpe for hele verden

cent medlem, og vi ligger derfor helt i top blandt
EU-landende.
Men mens vi i Danmark har en stærk tradition for
faglig organisering og den danske fagbevægelse
har tilkæmpet sig stor indflydelse på lønmodtagernes rettigheder, ser det meget anderledes ud i
mange andre lande. I nogle lande står lønmodtagerne så svagt, at de risikerer at blive fyret, hvis
deres arbejdsgiver opdager, at de er medlem af
en fagforening.
Nogle steder risikerer man endda at blive udsat
for vold eller blive fængslet, hvis man kæmper for
arbejdernes rettigheder og forsøger at organisere
dem i fagforeninger. Det er blandt andet dét, UNI
arbejder for at stoppe ved at skabe et sikkert miljø
for fagforeningsarbejde og opbygningen af nye
fagforeninger.
- Det er vanvittigt, at mennesker i år 2018 risikerer
at blive gennembanket, fordi de forsøger at organisere sig. I Danmark har vi gennem mange år fået

opbygget et stærkt
fagforbund, så det er helt
på sin plads, at vi støtter
lønmodtagere i andre
lande, så de kan få samme
rettigheder til at organisere
sig, siger Lone Frost.
En organisation med indflydelse
UNI Global Union arbejder for ordentlige arbejdsforhold i hele verden og er blandt andet
en af grundlæggerne af Bangladesh-aftalen, der
beskytter beklædningsarbejdere i Bangladesh mod
uacceptable risici ved brand- og bygningsfarer.
Der deltog repræsentanter fra hele verden på
kongressen. Blandt talerne var Brasiliens første
kvindelige præsident, Dilma Rousseff, der gennem
mange år har kæmpet for arbejdernes rettigheder i
sit hjemland. Også den svenske statsminister, Stefan Löfven, deltog ligesom den argentinske fagforeningsforkæmper Ruben Cortina, der enstemmigt
blev valgt til formand for UNI Global Union, var på
talerstolen.
- Jo flere vi er, jo stærkere står vi, og der er ingen
tvivl om, at UNI Global Union, der repræsenterer
over 20 millioner lønmodtagere, har stor indflydelse. Det er en vigtig organisation at være en del af,
siger Lone Frost.
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Ny undersøgelse skal

frisører

hjælpe
Målinger af frisørers bevægelser skal føre til bedre forebyggelse af arbejdsskader og anerkendelse
af arbejdsskaderne, når de opstår.

laver, når hun er på arbejde. De viser også, hvor
højt hun løfter armene, for det fortæller lægerne,
om hun belaster skuldrene.

Tekst & Foto / Maibrit Jürs

- Vi registrerer, hvordan frisørerne bevæger sig og
hvilke yderstillinger, de kommer i. På den måde
kan vi undersøge, om der er øget risiko for skader,
forklarer Jonathan.

Smerter i skuldrer, nakke, albuer og håndled er
en del af hverdagen for mange frisører. For nogle
bliver det så slemt, at de må forlade faget. Alligevel er der ingen, der får anerkendt skaderne som
arbejdsskader, og det skal en ny undersøgelse
være med til at ændre på.
Det er sen eftermiddag i Salon KlipIn (Ole Knudsen)
i Holbæk, da Miriam og Maja kan lægge kamme
og sakse fra sig. De er begge udstyret med måleinstrumenter, der de sidste seks timer har registreret alle deres bevægelser.
De to læger Christina Bach Lund og Jonathan
Aavang Petersen er klar i baglokalet til at befri
de to forsøgspersoner fra udstyret. De er begge
læger og Ph.d. studerende på Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og de
ansvarlige for undersøgelsen.
- Åh, hvor dejligt at få den af. Det var så varmt at
havde den på, siger Miriam Shahine med et grin
og gnider sig i panden, hvor en lille sort måler
netop har siddet.
Vil forebygge skader
På Miriams overarme, underarme og hænder sidder der ledninger og sensorer, som hun nu bliver
befriet fra. Måleinstrumenterne skal vise de to
læger, hvor mange gentagne bevægelser, Miriam

Målet med undersøgelserne er blandt andet at
blive bedre til at forebygge arbejdsskaderne, og
jo mere man ved om, hvordan skaderne opstår, jo
bedre kan man undgå dem.
Arbejdsskader skal anerkendes
Ingen frisører har nogensinde fået anerkendt
smerter i bevægeapparatet som en arbejdsskade.
Det skyldes, at det ikke er tungt arbejde at håndtere kam og saks. For at få anerkendt en arbejdsskade hos Arbejdsskadestyrelsen, skal der nemlig
være tale om “kraftfuldt og repetitivt arbejde”, og
selvom frisører har repetitivt arbejde (arbejde med
mange gentagelser), så er det ikke kraftfuldt.
- Ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem det repetitive arbejde og muskel- og skeletskader, håber vi at kunne dokumentere, at de her skader
er arbejdsrelaterede, forklarer Christina, mens hun
fjerner måleudstyr på Miriams kollega Maja.
De to læger har fået de data, de kom efter. De
pakker sammen og skal nu tilbage til Bispebjerg
Hospital for at kigge på, hvad måleudstyret kan
fortælle om frisørernes bevægelser.
De endelige resultater må vi vente på, men I vil
kunne læse om dem i Spejlet, så snart Jonathan
og Christina er færdige med deres undersøgelse.

Ondt hver dag
Miriam Shahine på 48 år har arbejdet i salon
KlipIn i 22 ud af de 24 år, hun har været frisør, og
hun elsker sit arbejde. Men hun kan godt mærke
på sin krop, at den bliver belastet af de ensformige bevægelser. I dag har hun haft 12-13 kunder
og det er helt almindeligt på en arbejdsdag,
fortæller hun.
- Jeg har ondt i håndleddene hver dag. De er
altid hævede og ømme, når jeg går hjem fra
arbejde. Jeg kan også mærke det i min fritid,
når jeg laver mad for eksempel, fortæller hun.
Hun har netop fået en henvisning til speciallæge
for at få undersøgt problemet nærmere, og når
hun kommer tilbage fra den forestående rejse til
Libanon, går hun ned i tid i salonen. Det, håber
hun, kan skåne håndleddene lidt.
- Jeg kan godt lide mit fag, og jeg vil gerne arbejde som frisør, så længe jeg kan, så jeg håber,
det hjælper, når jeg kommer ned på 33 timer og
får to sammenhængende fridage.
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Ny undersøgelse skal hjælpe frisører

Vi skal holde
i mange år
Maja Bøgild Hansen på 24 år blev udlært i KlipIn
for halvandet år siden. Efter ni timer i salonen, kan
hun godt mærke i nakken og ryggen, at hun ikke
altid står helt hensigtsmæssigt, når hun klipper.
Hun har valgt at medvirke i forsøget, fordi hun
håber, der vil komme mere fokus på de problemer,
mange frisører har med smerter.
- Jeg håber, det her vil være med til, at vi kan få
anerkendt de arbejdsskader, som vi risikerer at
få, siger hun, mens Jonathan og Christian befrier
hende for de ledninger og sensorer, der har målt
hendes bevægelser de sidste seks timer.
Pensionsalderen er også et tema i salon KlipIn
denne sene eftermiddag, for ligesom resten af
befolkningen, går frisørerne senere og senere på
pension.
- Det er mange år, vi skal holde til at gå på arbejde.
Jeg ved jo ikke, hvordan jeg ender med at have
det, når jeg bliver ældre, og jeg kan først gå på
pension, når jeg er 68 år.
Maja mener, at undersøgelsen er vigtigt, fordi målinger taler tydeligere end ens egen fornemmelse
for, hvor ondt man har.
- Man opdager det jo tit for sent, når man får ondt
for alvor, siger hun.

Om undersøgelsen
12 frisører har meldt sig som forsøgspersoner i undersøgelsen. De får alle det
samme måleudstyr på i seks timer, mens de arbejder. Udstyret, der er sat fast med
sportstape i panden, på overarme, underarme og hænder, registrerer alle deres
bevægelser i skuldre, arme, hænder og nakke.
For at kunne sammenligne forskellige fag, deltager der også elektrikere og bioanalytikere i undersøgelsen, da de også har meget repetitivt arbejde.
Som aktiv forkæmper for et godt arbejdsmiljø, er Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
en af initiativtagerne til forskningsprojektet i samarbejde med dofk.

Forbundet

Foto /Anita Austvika

Tillykke med
Svendeprøverne
til alle Frisør &
Kosmetiker elever
som har bestået
svendeprøven i
april 2018.
Kærlig hilsen

DFKF

Vi desværre ikke kan bringe navnene på grund af persondataforordningen.
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Sommerhår til
Copenhagen
Fashion Week
Frisører fra DFKF tog sig kærligt og kompetent af
håret til Designers’ Nest showet under modeugen.
Looket var inspireret af sommer, sol og saltvand
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Julie Dam

Under tykke vandrør og 100 år gamle bjælker arbejder
DFKFs team af unge frisører koncentreret med kamme og
glattejern. I Lokomotivværkstedets rå og rustikke rum står
rækker af bugnende tøjstativer med vilde og flotte kreationer fra talenterne i designkonkurrencen Designers’ Nest.
Modeugen er i gang, og DFKFs frisører står for håret på de
modeller, der skal bære de unge designeres værker.
Under store skyer af hårlak er Emma Jakobsen fra Salon
Cosy i gang med at skrabe håret tilbage på modellen Viola.
- Når man synes, det sidder, skal det lige have en ekstra
gang lak, griner Emma, mens hun rutineret kører kammen
gennem Violas lyse sommerhår.

Sommerhår til Copenhagen Fashion Week

Højt tempo og masser at lære
Til de store modeshows har modellerne en eller to indgange. Men til designers’ Nest skal hver model vise mange
forskellige kreationer. Derfor skal stylingen kunne holde til
lidt af hvert.
- De mange tøjskift og varmen er en udfordring, men det
klarer holdet rigtig godt. Vi står klar i lineuppen under hele
showet og er klar til at give modellerne et touch up, når de
har skiftet tøj, fortæller Marianne.

Sommer i håret
Viola ser ud, som om hun lige er på vej op af vandet, og det
er netop tanken bag det look, hårdesigner Marianne Jensen
har valgt til hende.
- Jeg er meget inspireret af vores varme og solrige sommer.
Det usædvanlige vejr giver en særlig stemning. Der er en
glæde og lethed, som jeg gerne vil have skal afspejle sig i
modellernes look, forklarer hun.
Hun har valgt at køre med primært to looks, der begge er
meget naturlige og skal få os til at tænke på sommer, ferie
og frihed. Ud over det tilbageskrabede har en del modeller
fået store, bløde krøller.
- Jeg har valgt at gøre modellerne så naturlige som muligt.
De er jo så sindssygt smukke med deres feriehud. På de
modeller, der har krøller i forvejen, har vi fremhævet det og
på modellerne med glat hår, har vi skrabet det det tilbage,
så de ser ud som om, de lige er kommet op af vandet, siger
Marianne.
En enkelt model skiller sig ud med sin pink page. Hendes
look udgør en kontrast til det naturlige og på den måde
passer hun perfekt ind i de meget futuristiske designs.

Der er mindst 30 grader i den gamle lokomotivhal, og selv
det glatteste hår begynder let at kruse. Men holdet takler
det professionelt og tager det som en spændende udfordring, man kan lære noget af.
Amanda Wilms, der er med på holdet for første gang, lader
sig ikke slå ud af kruset hår og høj fart. Det giver nemlig
mulighed for at lære nye teknikker og produkter at kende,
og det bliver ikke sidste gang, hun styler til et show.
- Det er noget helt andet end at være i salonen. Det er
sindssygt spændende og lærerigt, og selvom vi kan have
travlt i salonen, er tempoet alligevel et helt andet på sådan
et show, siger hun, inden hun haster videre med en dåse
hårlak i hånden.
Mens modellerne skridter op af catwalken mellem de rå
betonvægge, dunker bassen i den gamle lokomotivhal.
Både stylister, makeupartister og designere står klar bag
det sorte scenetæppe, mens deres arbejde bliver vist frem.
Designers’ Nest er i gang.
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DFKF-holdet
bag Designers
Nest, Copenhagen
Fashion Week:

Amanda
Wilms
Alder: 25 år
Salon: Uniq
Bopæl: Køge
- Det er første gang, jeg er med på sådan et
show, og det er meget anerledes end dagligdagen i salonen. Men det er sjovt og spændende,
og jeg er virkelig beæret over at blive inviteret
med.
- At være med i dag giver mig blod på tanden til
at opsøge lignende opgaver i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig en karriere, hvor jeg arbejder
i salonen til hverdag og så laver shows ved siden
af.
- Jeg kan allerbedst lide at flette. Men jeg kan
også rigtig godt lide at lave det store krøl, vi har
lavet på nogle af modellerne i dag. Jeg synes, det
er spændende at blande det pæne med det vilde.

Emma
Jakobsen
Alder:19 år
Salon: Cosy i Borup
Bopæl: Næstved
- Det er første gang, jeg er med på et show, så
det er rigtig spændende. Det er en stor oplevelse
at være med og mærke stemningen og møde nye
mennesker. Jeg var med til Skills i januar og skal
til DM i oktober, så det er ikke første gang, jeg
skal arbejde under tidspres.
- Jeg har længe drømt om at lave shows, så
det er super fedt at få prøvet det af. Det er vildt
spændende og sjovt. Jeg får masser af inspiration af at møde alle de mennesker her. Den
inspiration kan jeg tage med hjem til salonen og
forhåbentlig give videre til kunderne.
- Jeg kan godt lide at arbejde i salon, så det vil
jeg blive ved med, men det kunne være spændende at arbejde som freelance stylist på shows
ved siden af.
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Karen
Løgstrup
Alder: 20 år
Salon: Østergaard Intercoiffure
Bopæl: Odense

SaraMargrethe
Løth

- Jeg var også med på Designers Nest forrige år,
og det er super sjovt. Man bliver vildt inspireret
af tøjet, farverne og makeuppen.

Alder: 23 år
Salon: Nordic Hair Concept
Bopæl: København

- Jeg synes, det er en kæmpe oplevelse at være
her. Det er fedt at lære nye mennesker at kende
og få udvidet mit netværk. Det er helt afgørende at have et godt netværk, hvis man vil frem i
branchen.

- Det er super super fedt at få den her mulighed.
Jeg lærer en masse nyt af at være her. Også af at
se de andre arbejde.

- Jeg er lige blevet færdigudlært, og nu skal jeg i
gang med at uddanne mig til makeup-artist. Jeg
tror, det er en fordel for min karriere, hvis jeg kan
tilbyde hele pakken, og jeg elsker at lære nyt.
- Jeg vil gerne både arbejde i salon, undervise og
lave shows. Min største drøm er at komme med
på Victorias Secrets fashion show.

- Jeg kigger selvfølgelig rigtig meget på, hvordan
Marianne Jensen arbejder. Hun er super inspirerende, og så er hun rigtig god til at fortælle og
lære fra sig.
- De fleste looks på det her show er forholdsvis
naturlige, men jeg har fået lov at farve den ene
model pink med sprayfarve. Det var ret sjovt og
meget anderledes end det, jeg laver i salonen til
hverdag.

Om 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. I år vandt
den danske designer Marie Sloth Rousing, der indarbejder dagligdags genstande som paraplyer og stativer i blødt silke. Den danske designer spås en stor international karriere.
Vinderen af Designers ‘Nest Award modtager en pengepræmie på 50.000 kroner til at udvikle og fremme
sit talent. HKH Kronprinsesse Mary er protektor for Designers’ Nest og støtter aktivt op om Designers’
Nest ved at deltage som tilskuer.
Designers’ Nest finder sted under modeugen hvert år, og blev grundlagt af Jan Busch Carlsen i 2005.
Showet er skabt med det formål at belønne særligt talentfulde og lovende designstuderende med anerkendelse fra den etablerede verden af mode og give dem professionel støtte.
Et professionelt team af hårstylister bestående af medlemmer af DFKF og hårstylist Marianne Jensen står
for håret til opvisningen.

Showets vindere
1. pladsen
Marie Sloth Rousing
KADK / Danmark
2. pladsen
Stina Randestad
THE SWEDISH SCHOOL OF TEXTILES / Sverige
3. pladsen
Kristine Sehested Blad
KADK / Danmark

Brug lønstatistikken
Lønstatistikken for frisører for 2017 er offentliggjort i juni 2018. I statistikken kan du se, hvordan
din løn ligger i forhold til andre frisørers løn. Der
er tale om en gennemsnitsløn, som både dækker
nyuddannede og erfarne frisører.

I statistikken benyttes begrebet Direkte Løn. Direkte Løn er din timeløn (løn + provision) + eget
pensionsbidrag + ATP. Den direkte løn for hele
landet er 168,33 kr. Efter fradrag af pension og ATP
svarer det cirka til en timeløn på 161,- kr.

Direkte Løn

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

Region
SydDanmark

Region
MidtDanmark

Region
MidtDanmark

Hele landet

2017

181,13

168,27

164,39

167,51

160,39

168,33

2016

180,18

169,23

165,05

165,05

160,36

168,28

Stigning / Fald

0,5 %

÷ 0,6 %

÷ 0,4 %

÷ 0,4 %

0,02 %

0,03

Uddrag af lønstatistikken. Hele statistikken kan ses på www.dfkf.dk
! Husk at du har adgang til lønberegneren på dfkf.dk hvor du nemt og hurtigt kan beregne din timeløn.

Hvordan beregnes timelønnen?
I eksemplet er der arbejdet 37 timer og indtjent/ovsat for 15.000 kr.
på en uge.
I overenskomsten er det fastsat hvordan provisionen skal beregnes:

Din indtjening til salonen: 			
÷ Moms af indtjeningen (15000 ÷ 20%)
÷ Fradrag for timer (131,49 x 1,5 x 37 timer):

15.000,00
- 3.000,00
- 7.297,51

Beregningsgrundlag provision:		
Provision 15% af 4702,49		

4.702,49
705,37

Din timeløn:
Provisionsminimalløn 37 timer x 131,49
+ Din optjente provision:			

4.865,13
705,37

Din samlede løn for perioden: 		

5.570,50

Timelønnen i eksemplet her er kr. 5570,50 / 37 timer = kr. 150,55.
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Frisørelev Lærke Pedersen:

Uden DFKF havde jeg
aldrig fået mine penge
Lærke blev snydt for 100.000 kroner, hun skulle have haft
i løn. Nu har DFKF hjulpet hende med at få sine penge.
Tekst / Maibrit Jürs

- Jeg anede ikke, at der var så meget som en
krone at hente, siger Lærke Pedersen.

mig en halv fridag, når jeg spurgte flere måneder i forvejen, fortæller Lærke.

Hun startede som 18-årig som elev i en salon,
hvor hun gennem to år hverken fik den løn
eller de feriepenge, hun havde ret til. Indtil
Dansk Frisør- & Kosmetiker Forbund kom ind i
sagen, havde hun ingen kontrakt og var stærkt
underbetalt.

Ingen kontrakt
Men da Lærke ringede til DFKF, udviklede snakken sig, og hun fik fortalt om, hvordan tingene
foregik i salonen.

- Vores medlem blev ansat som hjælpepige
til en meget lav løn. Som hjælpepige må man
ikke have med andet hår at gøre, end det, der
ligger på gulvet, men hun havde reelt opgaver,
som berettigede hende til en assistentløn,
fortæller jurist i DFKF, Rikke Røpke.
Billig arbejdskraft
Den nu 22-årige nordjyde arbejdede i otte måneder til godt 60 kroner i timen, og hun vidste
ikke, at hun ikke fik den løn, hendes arbejde
berettigede hende til. Hun kom kun i kontakt
med DFKF, fordi hun ikke fik lov at tage en halv
fridag.
- I starten af september spurgte jeg min mester, om jeg kunne holde en halv fridag den
anden december, fordi jeg var blevet inviteret
til Paris af min søster. Men det kunne slet ikke
lade sig gøre. Jeg syntes, det var urimeligt, så
jeg ringede til fagforeningen og spurgte, om
det virkelig kunne passe, at hun kunne nægte

- De begyndte at spørge ind til min kontrakt,
og sådan en havde jeg jo ikke de første otte
måneder af min ansættelse. Så fik vi snakket
om min løn og arbejdsvilkår, og på den måde
startede sagen.
Det blev starten på enden for hendes læretid i
salonen, og det er hun glad for i dag.
- Jeg har fået meget mere hjælp, end jeg overhovedet havde drømt om, for kort efter blev
jeg ringet op af en af DFKFs jurister, der havde
hørt om mit opkald, og hun ville gerne køre
min sag, fortæller Lærke.
Opgiver ikke drømmen
Da DFKF startede sagen, var forventningen, at
den skulle af rettens vej, men i sidste øjeblik,
kom mesteren med et forligstilbud som både
DFKF og Lærke kunne acceptere.
- Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har fået de
penge, min mester skyldte mig, siger Lærke.
Men oplevelsen satte alligevel nogle spor i

Uden DFKF havde jeg aldrig fået mine penge

Lærke og fik hende til at overveje, om hun
skulle skifte kurs. Hun fortæller, at hun gik ned
med stress og var ved at opgive drømmen om
en karriere som frisør.
- Jeg overvejede kraftigt at prøve noget andet,
for jeg var slået helt ud af kurs, siger hun.
Men en erhvervspsykolog hjalp hende med at
afklare, hvordan hun skulle forholde sig til sin
fremtidige jobsituation, og efter en tænkepause er Lærke nu tilbage på uddannelsen igen.
- Jeg har jo altid drømt om at blive frisør.
Jeg elsker at være kreativ og at snakke med
mennesker. Så længe jeg kan huske, var det
dét, jeg ville. Da jeg var kommet ovenpå igen,
tænkte jeg: “Nej, fandme nej! Den her oplevelse skal ikke have lov til at ødelægge det for
mig!”
Nu har Lærke fået en ny læreplads i Hobro.
Det var her, hun allerbedst kunne tænke sig at
arbejde, og her håber hun at kunne blive, når
hun er færdiguddannet til næste år.
- Jeg har det som blommen i et æg.
Havde ikke klaret det uden hjælp
Lærke meldte sig ind i DFKF allerede, da hun
startede på uddannelsen. I dag er hun glad
for, at hun var medlem, da hun havde brug for
hjælp, for ellers havde hun stået alene med
problemet.
- Hvis jeg havde stået alene med det hele, var
jeg nok bare stoppet i branchen, vurderer hun.
DFKF havde flere forligsmøder med Lærkes
daværende arbejdsgiver, og hun er i dag glad
og taknemmelig for, at hun blev støttet hele
vejen.
- Jeg følte, at jeg bare kunne læne mig tilbage
og være tryg, for foran mig sad en gruppe
mennesker, der virkelig havde styr på alting til
mindste detalje.
- Der er ingen tvivl om, at Dansk Frisør- &
Kosmetiker Forbund har haft en afgørende
rolle i, at det er endt så godt for mig. Jeg kan
ikke rose min fagforening nok for det stykke
arbejde, den har gjort.

Colllage / JE;SU (Ewout Palusma)

Man skal ikke finde sig i hvad som helst
Lærke vil gerne være med til at sætte
fokus på, at der bør stilles større krav
til mestrene omkring ledelse og uddannelse af elever. Hun mener også, at
eleverne skal være bedre til at sige fra.
- Jeg ved, hvor svært det kan være, men
man skal ikke at finde sig i hvad som
helst. Hun understreger, at man skal
ringe og bede sit forbund om råd, når
man er usikker.
- Nogle er måske bange for, at deres
mestre vil føle, at man går bag om ryggen på dem, men det skal man ikke
tage sig af. Hvis man føler, at man
bliver urimeligt behandlet og har brug
for råd;

så ring!
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Vil du være årets frisør 2018?

Vil du
være
Årets
Frisør
2018?
Årets Frisør 2018 bliver afholdt som
en fotokonkurrence, og her er det kun
fantasien, der sætter grænser, dog må
det ikke være konkurrencehår.Der bliver
to kategorier af Årets frisør; en Senior
og en Junior.

Fotomaterialet
Indsendelsen skal indeholde et foto. Der må ikke
fremsendes manipulerede billeder. Deltageren
vælger frit, hvorledes forslaget præsenteres. Hår
og frisure skal være i fokus. Billedet indsendes i
jpg, format: 150 ppi, sammen med tilmeldingsblanketten til susan@dofk.dk senest den 15.
september 2018. Tilmeldingsblanketten finder du
på dofk.dk. Det koster 500,- kr. at deltage.
Det fremsendte foto skal skriftligt motiveres ved
en kort redegørelse/beskrivelse.
Deltagere
Deltagere i juniorkonkurrencen skal være under
den 4-årige uddannelsesaftale og må ikke være
udlært. Der er ingen aldersgrænse. Deltagere i
seniorkonkurrencen skal være udlært frisør med
svendebrev i frisørfaget og drive salon eller være
ansat i en salon. Kun organiserede mestre, svende
og elever kan deltage i konkurrencen. Svende
og elever skal være medlem af DFKF, og de skal
være ansat i en salon, som er medlem af dofk. Er
deltageren selvstændig, skal vedkommende være
medlem af dofk.

Kåringen den 28. oktober 2018
på Hansenberg i Kolding
Der bliver lavet en roll-up pr. deltager med det
indsendte foto, og dommerne finder først de
tre nominerede i hver kategori, som udstilles på
podiet under DM. Vinderen udråbes sammen med
deltagerne ved de øvrige DM-konkurrencer sidst
på dagen.
Præmie
De to vindere (junior/senior) vinder hver et legat til
et fagligt arrangement på 5.000 kr. Det kan være en
messe i udlandet eller et frisørkursus. Deltageren
SKAL være til stede ved præmieoverrækkelsen for
at kunne modtage prisen. Faglig Ordning forbeholder sig retten til at benytte de producerede Rollups ved Skills 2019 til at promovere vores fag.
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DM 2018
DM vil igen i år foregå på Hansenberg i Kolding, da det er et af de mest centrale steder i
Danmark og giver nogle rigtig gode rammer
for konkurrencer og hygge.Vi afholder både
konkurrencerne og Årets Frisør søndag den
28. oktober 2018. .
Dørene åbner klokken otte, og første disciplin
løber af stablen cirka klokken ti. Tidsplanen,
regler og tilmelding med videre bliver løbende lagt på www.dofk.dk – vi holder jer også
opdateret i Facebook gruppen ”Konkurrencefrisering”

DM
Alle konkurrencerne er sammenlagt seniorer
og juniorer, og alle konkurrencer er på mannequinhoveder efter eget valg.

Herre discipliner
— Fashion bestående af Commercial Fashion
Style og Commercial Salon Cut
— Avant-Garde (individuel)

Dame discipliner
— Technical bestående af Creative
og Hair by Night
— Evening Style (individuel)
— Progressive Cut (individuel)
— Bridal (individuel)
— Avant-Garde (individuel)

Skolekonkurrence
— Bombage og Langt hår
Hver skole kan deltage med op til seks elever,
og de tre bedste udgør et hold. Hvis en skole
stiller med mere end tre elever, deltager de øvrige individuelt. Hvis de stiller med færre end
tre elever, deltager de også kun i den individuelle konkurrence.

Deltagelse i skolekonkurrencen kræver, at man
har en uddannelsesaftale hos en salon, som er
organiseret i dofk.

Resultater
DM-udvalget har besluttet, at placering af de
fem første i hver disciplin vil blive offentliggjort
(det kan være færre, hvis deltagerantallet er
lavt). Der offentliggøres/udleveres IKKE point/
resultatlister i forbindelse med DM-disciplinerne
og Skolekonkurrencen.

Generel info
Det koster 250 kroner at deltage, og så kan du
deltage i så mange discipliner, du kan nå.
Deltagelse i Årets Frisør koster 500 kroner.
Kun organiserede mestre, svende og elever
kan deltage i konkurrencen. Svende og elever
skal være medlem af DFKF, og de skal være
ansat i en salon, som skal være medlem af
dofk. Er deltageren selvstændig, skal vedkommende være medlem af dofk.
Ønsker man at deltage til DM og efterfølgende
VM, kræver det fuldt medlemskab af henholdsvis dofk og DFKF i den mellemliggende
periode. Medlemskabet SKAL være tegnet ved
tilmelding til henholdsvis DM og VM.
Tilmeldingsfrist til konkurrencerne er den 15.
september 2018.
Ved for få tilmeldte til en disciplin, kan konkurrencen blive aflyst.
Det vil være muligt at købe lidt let at spise og
drikke på Hansenberg.
Sponsor af præmier til vinderne er PS Nielsen.
Deltagerne kan købe mannequinhoveder til en
fordelagtig pris hos Hair & Body Care.

GDPR
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GDPR
På trods af de mange nye tiltag med persondataforordningen og udsendelser af vejledninger, kan
det være uigennemskueligt hvad oplysningerne
bruges til og hvem de deles med.

Dataansvarlig eller databehandler /
DFKF er dataansvarlig for de data vores medlemmer har givet os

Placering af data /
DFKF ved hvor medlemmernes persondata fysisk
er placeret

Husk derfor at du altid kan kontakte os hvis du:
— Har spørgsmål til brugen af dine
personlige oplysninger

Samtykkekrav /
DFKF indhenter samtykke når formålet med brug
af persondata ligger udover formålet som var
oplyst ved indmeldelse

— Vil trække samtykke tilbage
— Hvis du vil klage over brug af
dine data

Kontakt den persondataansvarlige i Dansk Frisør
& Kosmetikerforbund E-mail:
dfkf@forbundet.dk eller ring tlf. 35 83 18 80.

Oplysningspligt /
DFKF oplyser ved indmeldelsen medlemmerne
om hvad de indsamlede data bruges til (formålet
med indhentning af data)

dataportabilitet /
DFKF systemer kan udlevere de data som medlemmerne forlanger at få udleveret

Right to be forgotten /
”Retten til at blive glemt” .
DFKF ved hvornår vores medlemmer har retten til
at blive glemt - og hvornår vi må fortsætte med at
behandle data.

Underretningspligt ved databrud /
DFKF ved hvem der skal underrettes ved databrud

Complianceprogrammer /
Gennem beskrivelse af vores behandlingsaktiviteter i systemet Risma, dokumenterer og kontrollere
DFKF løbende at vi overholder persondataforordningen
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DFKF
på inspirationsdag på Tradium
Marianne Jensen var for nyligt på
Tradium for at give eleverne nye kreative
input og et ansigt på deres forbund.
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Privat

om, hvad DFKF kan gøre for sine medlemmer –
eksempelvis ved at engagere sig i at sikre en god
uddannelse.
- Marianne kom med stor energi, som holdt hele
dagen. Hun gav os idéer og inspiration til frisurer
og looks, som vi arbejdede med i fælleskab, fortæller Camilla Wahl Bach, der er lærer på Tradium.

Kendishår og hårdt arbejde
Eleverne havde forberedt 20 spørgsmål til Marianne, der med glæde svarede på dem alle.
- De spurgte blandt andet ind til nogle ting omkring, hvordan de bedst kan udvikle deres karriere.
Men de ville selvfølgelig også gerne høre lidt om,
hvordan tingene foregår bag kulissen på de store
shows, fortæller hun.
Mange af de unge frisørelever drømmer om en
karriere bag scenen på de store modeshows og
på tv shows, hvor de kan få lov til at udvikle sig
kreativt. Det gav Marianne Jensen lejlighed til at
dele ud af sine egne erfaringer og oplevelser.
- Vi fik også historier fra det virkelige liv i modebranchen. Både historier om at arbejde back stage
med kendte personer og om, at der ligger hårdt
arbejde bag, hvis man vil nå sine mål, men at det
hårde arbejde er godt givet ud, siger Camilla Wahl
Bach.

Som frisørelev er det spændende at høre om,
hvordan tingene foregår i “den virkelige verden”.
Det fik eleverne på Tradium i Randers for nyligt
mulighed for, da Marianne Jensen var på besøg
for at lave en “look and learn” session med dem i
specialefaget Avantgarde podiehår.
- Det er fedt at komme ud og give eleverne et kreativt input, og så er det en super god måde at møde
medlemmerne på, fortæller Marianne Jensen.
For Marianne Jensen er den slags besøg en god
måde at få fortalt eleverne om, hvad DFKF kan
gøre for dem, samtidig med, at de står med hår
mellem hænderne. På den måde bliver fortællingen om fagforeningen ikke en tør historie om jura
og støvede kontorer, men en nærværende snak

Eleverne blev inddraget
Både eleverne og deres lærer var begejstrede for
besøget og havde en god dag med masser af nye
input og idéer til både hår og karriere.
- Det var en god dag og et rigtigt godt element i
forhold til faget Avantgarde podiehår, hvor eleverne skal opnå forskellige kompetencer indenfor
området. En stor del af faget handler om, at de
får forståelse for helhedsindtryk. Det gør vi ved at
finde inspiration fra internettet, musikvideoer og
magasiner og så skille det hele af og prøve at forstå, hvad de enkelte elementer gør for hinanden,
fortæller Camilla.
Derfor var det også spændende for eleverne at
lære fra Marianne “first hand”. Hun synes, det
er vigtigt, at eleverne inddrages så meget som
muligt, så de selv får fingrene i håret.
- Det er selvfølgelig mig, der som underviser står
for det look, de skal lære at lave. Men jeg bruger
eleverne som assistenter. På den måde er de selv
med i processen, siger hun.

Brevkasse
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Kære
Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

Jeg er i gang med behandling for barnløshed, og jeg
skal derfor til en del behandlinger i min arbejdstid.
Hvem skal betale for mit fravær?
Er det min arbejdsgiver, eller skal jeg bruge feriedage på det?

man ikke har gjort det, og konkursen er indtrådt,
så skal man på bedst mulige måde forsøge at
dokumentere, at man er ejer af de ting, som det
drejer sig om. Det kan man gøre med foto, kvitteringer el.lign.

Undersøgelse og behandling for barnløshed betragtes som sygdom. Hvis du er årsagen til barnløsheden, er dit fravær i den forbindelse lovligt
fravær fra din arbejdsplads, og du har ret til løn
under sygdom eller sygedagpenge, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.

—

Du har ret til løn under sygdom/sygedagpenge,
hvis:
- din arbejdsgiver ved, at der er tale om fertilitetsbehandling,
- behandlingerne ikke kan lægges uden for arbejdstiden, og årsagen til barnløsheden ligger hos dig.
—
Den salon, som jeg er ansat i, er gået konkurs. Jeg
har nogle af mine ting stående i salonen, fordi jeg
har lånt dem ud til min arbejdsgiver. Det drejer sig
om et konkurrencehoved, 2 øvehoveder, et stativ,
og en klippepude. Hvordan får jeg nu disse ting
tilbage?
Når en salon går konkurs, bliver der udpeget en
kurator, der skal sikre salonens aktiver, så der
bliver flest mulige penge til salonens kreditorer
(herunder de ansatte). Derfor kan man kun få sine
ejendele udleveret, hvis man kan dokumentere,
at man er den egentlige ejer af de ting, som man
ønsker at få udleveret.
DFKF vil derfor altid anbefale, at man laver en
skriftlig aftale med sin arbejdsgiver om, at man har
udlånt sine personlige ejendele til salonen, og at
man skriver navn i de pågældende ejendele. Hvis

Jeg er lige blevet udlært som frisør, og jeg er blevet
ansat som assistent og fortsætter i den samme salon, hvor jeg har været elev i 4 år. Som assistent får
jeg ikke løn under ferie, så jeg vil gerne vide, om jeg
har ret til feriepenge fra min arbejdsgiver?
Ja, det har du. Selvom du fortsætter i samme
salon som assistent, så skal arbejdsgiver afregne
feriepenge og Søn - og helligdages betaling (SH)
for din elevtid, når du er udlært.
Alle frisørelever er omfattet af reglerne i Frisøroverenskomsten, der blandt andet giver elever ret til
feriepenge og Søn - og helligdages betaling (SH)
for det løbende optjeningsår og tidligere optjeningsår, for hvilke eleven ikke har afholdt ferie.
I praksis betyder det, at der skal afregnes feriepenge
og Søn - og helligdages betaling (SH) af hele den
ferieberettigede løn for 2017 og 2018 (1/1-30/4), hvis
du er udlært den 30. april 2018.
—
I den salon, hvor jeg arbejder, skal vi altid møde
15 minutter før vores arbejdstid starter, og vi må
ikke gå hjem, før den sidste kunde er gået, og vi er
færdige med at rydde op. Men jeg får kun løn for de
timer, der står på mit arbejdsskema, er det rigtigt?
Nej, det er det ikke. Hvis din arbejdsgiver forlanger, at du skal møde 15 minutter før din arbejdstid
begynder, og at du skal blive efter din arbejdstid

Brevkasse

er slut, så skal du have løn for disse timer. Dette
gælder både for assistenter og elever.
Hvis du er ansat hos en arbejdsgiver, der er medlem af dofk eller har tiltrådt overenskomsten, eller
hvis du i din kontrakt har krav på overarbejdsbetaling, så skal du have tillæg for overarbejde for de
timer, hvor du er på arbejde, som ligger ud over
din daglige arbejdstid.
—
Jeg er blevet syg af at arbejde som frisør og kan ikke
længere arbejde som frisør. Kan jeg anmelde det
som en arbejdsskade hos jer?

i frisørfaget, så har du et opsigelsesvarsel på 2
uger. Hvis du skal lave noget helt andet, så har du
et opsigelsesvarsel på 4 uger. Efter udløbet af din
prøvetid (20 dage), afhænger dit opsigelsesvarsel
aldrig af, hvor længe du har været i salonen.
Opsigelsestidspunktet afhænger af, om du er
14-dages lønnet eller månedslønnet. Hvis du er
14-dages lønnet, skal du sige op til en lønperiodes
udløb. Når du får løn i en ulige uge, så skal du som
regel sige op i en lige uge. Hvis du er månedslønnet, skal du sige op den sidste arbejdsdag i en
måned. Hvis dit opsigelsesvarsel slutter midt i en
uge, skal du arbejde ugen ud.

Du kan ikke anmelde en arbejdsskade til DFKF. Du
skal gå til din egen læge, da det er din egen læge,
der i første omgang vurderer, om din sygdom er
forårsaget af dit arbejde, og om den kan anmeldes
som en arbejdsskade.

Du skal sige op skriftligt, og DFKF anbefaler, at du
bruger den blanket, som ligger på DFKFs hjemmeside.

Hvis din egen læge anmelder din sygdom som
en arbejdsskade, kan du efterfølgende få hjælp til
at køre sagen hos DFKF. Du kan ringe til DFKF og
bede om at tale med socialrådgiver Alan Winther,
der kører alle vores arbejdsskadesager, så vil han
hjælpe dig med at køre sagen.

DFKF får rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der ønsker at leje en stol hos en anden
frisør(mester). Spørgsmålet er ofte, om et medlem kan det, når frisørmesteren ikke er medlem
af dofk.

—
Hvornår skal jeg sige op? Jeg har fået nyt job som
frisør i en anden salon. Min nuværende arbejdsgiver er medlem af dofk, jeg har været ansat i 10 år,
og jeg er 14-dages lønnet. Jeg får løn i ulige uger.
Når din arbejdsgiver er medlem af dofk, så er det
frisøroverenskomstens regler om opsigelse, der
gælder for dig. Længden på dit opsigelsesvarsel
afhænger af, om du skal videre i frisørfaget eller
om du skal noget helt andet. Hvis du skal videre

—

Svaret er nej, det må man ikke. Når man er
medlem af DFKF, så er man bundet af DFKFs
vedtægter, mens man er medlem og 1 år efter
udmeldelse.
Det fremgår af DFKFs vedtægter, at medlemmerne ikke må medvirke til at undergrave forbundets overenskomster, ved at handle i strid med
overenskomstens bestemmelser om oprettelse
af selvstændig virksomhed. Man må dermed ikke
leje betjeningspladser indenfor frisørfaget.
—
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Erhvervsandel
FRISØRSALON
AMAGER

Delvist moderniseret (2016/2017)frisørsalon med
godt kundegrundlag og god beliggenhed sælges.
Et hjørnelokale ca. 50 meter fra Amagerbrogade, og
synligt derfra, byder på 30 gode m2 med indgang fra
gaden. Her er plads til 4 salonstole, modtageområde
og kasse.
Nuværende ejer sælger pga. travlhed med 3 butikker.
Lokalet er blevet løbende istandsat og fremstår i god
stand, og mangler kun den sjove del, nemlig den sidste
finish og det personlige touch.
Endvidere er der via lem i gulvet adgang til et 30m3
stort kælderrum, som i dag bruges til opbevaring,
oplagt til opbevaring af varer.
Adresse: Højdevej 11, 2300 Amager
Pris: 450.000.Per måned boligafgift: 2.463.Leje af kælderrum: 46.Varme A conto: 500.—
For at høre mere ring til Christian Weber på:
71 99 69 19

Drømmer du om egen salon?

Svendborg bymidte
—

Salon med 4 betjeningspladser, 2 vaskepladser i lejet lokale.
God beliggenhed og stor kundekreds.

Intereseret kontakt på telefon: 20 48 94 03 / 28 44 24 56

Medlemsinformation

Rejse- og
Studielegat 2018
—
Faglig Ordnings Rejse- og Studielegat
fik i år følgende vindere.
Vindere af legat på svendesiden:
Anette Dietz Jessen, Esbjerg
Karen Løgstrup Knudsen, Odense
Aleksandra Møller, Svendborg
Jane Lykke Nielsen, Horsens
Anne-Sofie Hansen, Odense
Nicolai Mangor Nielsen, Holbæk
Caroline Valentin, Næstved
Hanne Bertelsen, Nørre Sundby

Elev og fuldtids-kontingent efter skat
Elevkontingent på 231 kr. pr. måned inkl. a-kasse, personforsikring,
giver vejledende 186,39 kr. pr. måned efter skat.
Fuldtidskontingent på 976,50 kr. pr. måned inkl. a-kasse, personforsikring,
giver vejledende 729,12 kr. pr. måned efter skat.
Der er ikke indregnet efterlønsordning i ovenstående eksempler.
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TELEFONLISTE
2018
—

Alka Forsikring
70 12 14 16
www.alka.dk
Pension Danmark
70 12 13 30
www.pension.dk

spar penge hver dag

Videncenter for frisøERE
og Kosmetiker
38 67 73 07
www.videncenterforfrisorer.dk

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, com putere, benzin, briller og meget mere.
Læs mere på: dfkf.dk/medlemsfordele og på
www.forbrugsforeningen.dk

Uddannelsesudvalg
(Det faglig udvalg)
32 54 50 55
www.sus-udd.dk
Spejlet redaktør (Shooting Star)
26 85 03 01
Marianne Jensen mj@forbundet.dk

VIDENCENTER

for Frisører og Kosmetikere
Hud- og allergiafdelingen på
Gentofte Hospital.

Vi hjælper med:
— Akutte og kroniske hudog luftvejsproblemer
— Kemi i produkter
— Handsker
— Eksem
— Allergi
— Luftvejslidelser
— Astma
— Graviditet

Kontakt Ulrik Friis på:
+45 38 67 73 07
Ulrik.Fischer.Friis@regionh.dk
www.videncenterforfrisorer.dk

BESPARELSER
& TILBUD MED
LO PLUS KORT

Medlemmer
sparer i snit
1700 kr. årligt
på bilforsikring

www.loplus.dk

alka.dk

Feriefondens SOMMERhusE
Gå efteråret i møde i et af Feriefondens dejlige feriehuse.

SKAGEN / Skagenhuset

Som medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har
du mulighed for at leje Feriefondens huse i centrum af
Skagen eller i Marielyst Strand på Falster. Feriehusene
er helårshuse med plads til den store familie, og begge
huse har 3 værelser med sovepladser til 6 personer.
Giv familien et pusterum fra en travl hverdag og byd
dem på gode oplevelser i vores dejlige Danmark. Tag
ud og se de mange seværdigheder der findes tæt på
husene. Skagenhuset ligger med gå afstand til byen
(600 m) og på Marielyst ligger sommerhuset kun 800 m
fra stranden.
Pris i højsæson:
Uge 20-37, efterårsferien, jul, påske, vinterferien uge 7-8

Marielyst / Elmely

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.
Husk du kan altid kontakte Pia Steffensen i Ferieordningen på tlf. 35 83 18 80
Husene kan lejes i en uge eller en forlænget weekend.
Husene udlejes hele året.

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

NYHED NYHED NYHED
På hjemmesiden www.dfkf.dk, under
medlemsfordele, finder du en kalender,
hvor du kan se, hvornår husene er ledige.
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min A-kasse
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

HOVEDBESTYRELSE
F=forretningsudvalg

TELEFON: 70 12 37 82

Formand / Lone Frost / København / 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 nytårsdag og fredag efter
Kristi Himmelfartsdag.

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

JURIST

Mille Giehm-Reese
mgr@forbundet.dk

sekretær/sagsbehandler

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk

Råd og vejledning om:
• psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Ferieordning

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 12,15 % til arbejdsmarkedspension
• sundhedsordning
• et særligt pensionsbidrag til barslende

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Redaktør / Spejlet

Marianne Jensen Johansen
mj@forbundet.dk

