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Spar 6.000
kroner om året
Som medlem af Dansk Frisør &
Kosmetiker Forbund er der mange penge at spare.
Du kan trække op til 6.000 kroner af dit kontingent fra
i skat hvert år.
Du skal bare logge ind på skat.dk, finde din forskudsopgørelse og
skrive i felt 458, hvor meget du betaler om året i kontingent (dog
højst 6.000 kroner), så bliver beløbet trukket fra, når din skat beregnes.
Hvor meget du kan spare, afhænger af, hvor meget du betaler i
kontingent. Her kan du se, hvor meget du kommer til at betale i
kontingent hver måned, når fradraget er trukket fra:

Elev
231 kr. (inkl. A-kasse og personforsikring)
- 44,61 kr.
= 186,39 kr. (vejledende)

Svend (fuldtidskontingent)
976,50 kr. (inkl. A-kasse og personforsikring)
- 247,38 kr.
= 729,12 kr. (vejledende)

Der er ikke indregnet efterlønsordning i ovenstående eksempler.
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Leder

Vi oplever desværre, at en del
medlemmer ikke får den løn, de
har ret til. Husk, at I altid kan
kontakte os hvis I er i tvivl, om
jeres lønsedler er i orden.
—
Leder af Lone Frost

Året går på hæld, og julen står for døren. For jer
medlemmer er det en tid med travlhed på saloner
og klinikker. For nogle betyder det en ændret
vagtplan med ekstra timer. Derfor skal I være ekstra opmærksomme på, om alt stemmer på jeres
lønsedler, og om jeres arbejdstider bliver varslet
efter reglerne.
Jeg skriver dette, fordi DFKF i løbet af året har
hentet rigtig mange penge ind til medlemmer, der
ikke har fået udbetalt tilstrækkelig løn, feriepenge
og tillæg. Vi ville naturligvis ønske, problemet ikke
var så stort, men vi er glade for at kunne hjælpe.
En af dem, vi har hjulpet, er Tenna, som I kan læse
mere om inde i bladet.

Tjek på lønnen
I DFKF vil vi gerne være med til at forebygge de
situationer, hvor I ikke får de penge, I er berettiget
til. Derfor er I altid velkomne til at kontakte os,
hvis I er det mindste i tvivl om jeres løn eller om
regler indenfor overenskomstområdet. Arbejder
man udenfor overenskomst, er det vigtig, at man
får forhandlet de samme rettigheder hjem som
kolleger, der arbejder under overenskomst. Der
står vi klar med rådgivning, inden ansættelsesaftalen underskrives.
Jeres kontingent kan hurtigt tjene sig hjem ved,
at I får den løn, I har ret til. Husk, at medlemskontingentet er fradragsberettiget, men I skal selv
oplyse SKAT om, at I betaler kontingent. Så HUSK
at logge ind på skat.dk og angiv det i felt 458 på
forskudsopgørelsen.

Hul igennem til Christiansborg
Som forbund for fag, der har alt for mange skader,

fortsætter vi kampen for anerkendelse af arbejdsskader på muskel-skelet-området, og vi har fået
godt hul i gennem til politikerne på Christiansborg.
Vi vil blive ved med ”stalke” politikerne, indtil de
ændrer loven, så I, der er så uheldige at få en
arbejdsskade, også kan få den anerkendt og få
den erstatning, I har ret til. Efter vores debat på
Folkemødet er Serviceforbundets formand, John
Nielsen, og jeg blevet inviteret til møde med
Lennart Damsbo, der sidder med arbejdsmiljø for
Socialdemokratiet. Det kommer I til at høre mere
om i næste blad.

Brug din stemme
2019 bliver et politisk år med valg både til Folketinget og til EU parlamentet. Det næste folketingsvalg
skal ifølge grundloven afholdes senes 17. juni, og
det skal senest udskrives tre uger før.
Lars Løkke kan dog sagtens vælge at udskrive valg
tidligere, hvis det falder strategisk godt for ham.
Det er jo ikke noget, vi går og tænker over i hverdagen, men alligevel har valget af vores politikere
stor betydning for, hvordan vores samfund bliver
indrettet. De lovgiver om de ting, som betyder noget i vores dagligdag; som for eksempel dagpenge, uddannelse og arbejdsmiljø.
Derfor er det vigtig, at vi som borgere er med til
at sammensætte landets politikere, og jeg vil på
det kraftigste opfordre jer til at benytte jer af jeres
demokratiske ret til at stemme og være med til at
vælge, hvem der skal sidde i Folketingssalen de
næste fire år. Det er jeres fremtid, der er på spil.
I år falder julen rigtig godt med mulighed for gode
feriedage, og når julefreden har sænket sig over
Danmark, har vi tid til at hygge med familien.
Jeg håber, at I får en rigtig god jul og et godt 2019.
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Stoleleje er et

“ræs mod bunden”
Det kan lyde tillokkende at leje en stol og blive egen herre.
Men virkeligheden er noget andet.

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund må af og til
rejse sager mod virksomheder og enkeltpersoner,
når disse vil leje stole eller kvadratmeter ud til
frisører, fordi virksomheden ikke længere vil betale
overenskomstmæssig løn, pension, feriepenge,
løn under sygdom, og søn- og helligdagsbetaling.
Nogle gange kaldes det kompagniskaber, men indholdet er det samme. Det drejer sig typisk om en
virksomhed, der enten ejer eller lejer nogle lokaler,
som de lejer ud til en økonomisk svagere part
også kaldet stolelejeren, der skal betale husleje og
andet til virksomheden.
Stolelejeren får typisk også et slags opsigelsesvarsel – forstået således, at det fremgår af en ”samarbejdsaftale”, at parterne for eksempel gensidigt
har tre måneders opsigelsesvarsel. Den, der lejer
sig ind, har ingen rettigheder til lokalerne og kan
heller ikke kan sælge sin virksomhed eller sætte
en anden i sit sted.
Stolelejeren har ofte en række dårlige erfaringer
fra tidligere ansættelser og lejer sig ofte ind, fordi
han eller hun har en drøm om få frihed til selv
at bestemme. Men mange gange bliver det det
modsatte. For i og med at der ikke længere betales
feriepenge eller løn under sygdom, må man som
stolelejer/falsk selvstændig møde op, også når
man er syg eller kunne trænge til ferie.
Når vi rejser sager i disse situationer, er det ikke
fordi, at Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

har noget imod, at vores medlemmer vil være
selvstændige i stedet for at være lønmodtagere.
Tværtimod har det altid været sådan, at en hvis
del af vores medlemmer på et tidspunkt starter
selvstændig virksomhed. Det er godt, fordi der
derved også sikres elevpladser.

En smart fidus
Der, hvor filmen knækker, er når en frisør bliver en
såkaldt ”falsk selvstændig”. Det vil sige, at den
pågældende betaler husleje til en virksomhed for
at få lov til at leje nogle ikke nærmere angivne
kvadratmeter eller en stol og typisk forpligter sig
i en såkaldt ”samarbejdsaftale” både til møde- og
åbningstider og til at bruge bestemte produkter
med videre. Men i realiteten har vedkommende
samme frihed eller mindre end en lønmodtager og
får derved ikke nogen frihed til at bestemme selv.
Den eneste, der har fået mere frihed i en sådan
konstruktion, er den virksomhedsejer, der får halvdelen af huslejen betalt og samtidig slipper for at
betale løn, pension og feriepenge og alt det, der
normalt følger med en ansættelse.
Det er naturligvis en konstruktion, der giver muligheder for, at virksomhederne kan sætte deres
priser ned og konkurrere med lavere og lavere priser. Men det er og bliver et race to the bottom. At
konkurrere med laveste fællesnævner er ikke godt
for nogen, og slet ikke for branchen eller for faget.
Det er ikke sådan der skabes respekt for faget.

Stoleleje er et “ræs mod bunden”

Hvad er stoleleje
Stoleleje foregår typisk sådan, at en virksomhed
udlejer en stol eller nogle kvadratmeter ud til en
frisør. Frisøren, også kaldet stolelejeren, skal så
betale husleje og andet til virksomheden.
Stolelejeren får typisk også et slags opsigelsesvarsel – forstået således, at det fremgår af en ”samarbejdsaftale” at parterne for eksempel gensidigt
har tre måneders opsigelsesvarsel. Den, der lejer
sig ind, har ingen rettigheder til lokalerne og kan
heller ikke kan sælge sin virksomhed eller ansætte
personale.
Ofte er det ejeren af salonen, der bestemmer åbningstider og arbejdstider. Han eller hun kan også
bestemme, hvilke produkter, der skal indkøbes til
salonen. I praksis kan man dermed ende med at
bestemme meget lidt som stolelejer.
Samtidig er lejeren bundet til at skulle betale
husleje, varme, vand og andre udgifter uanset
indtjening.
Som selvstændig stolelejer har man ingen af de
overenskomstsikrede rettigheder, som lønmodtagere nyder godt af. Man optjener eksempelvis
hverken feriepenge eller pension, og man er ikke
sikret ved sygdom og barsel, for hvis man ikke har
kunder i stolen, kommer der ingen penge i kassen.
Tekst / Maibrit Jürs & Sussi Spendrup Castellani
Illustrationer / JE;SU Graphic Design Since 2000

Kipo Kim:
Stoleleje tager livet af frisørfaget
Stoleleje er den direkte vej til frisørfagets undergang. Det mener Kim Wolff, der ejer Frisør Kipo i
København. Han kunne aldrig drømme om at leje
en stol ud.
– Når frisørmestre lejer stole ud i stedet for at
ansætte svende og elever, undergraver det hele
faget. For så er der ingen, der tager ansvaret for at
tage elever ind, og på den måde ender vi med en
døende branche uden kvalitet og stolthed, siger
han.
Stoleleje skaber splittelse, og det går ud over
kvaliteten i faget, mener han.
– Vi er nødt til at stå sammen for at bevare kvaliteten i vores fag.
Kim har haft salon i 30 år, og han er bekymret over
den udvikling, han ser i branchen.
– Der kommer simpelthen alt for mange enmandsvirksomheder, og dermed går alt den inspiration
og faglige udvikling tabt, som man har med sine
kolleger. Erfaringer bliver tabt, når de ikke videregives til kolleger og nye elever.
Han fortæller, at en af hans elever lige er blevet
udtaget til VM, og selvom det har været dyrt for
ham at give hende fri hver uge, så er det dét værd.
– Det er da vigtigt, at hun får lov til at udvikle sig
og udleve sit potentiale, og det støtter jeg gerne
op om. Det handler kort sagt om sammenhængskraft, for hvis vi ikke hænger sammen, bliver vi
hængt sammen.
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Det er fire måneder siden, Mille Giehm-Reese blev ansat i DFKF
som juridisk konsulent. Et job, hvor man får lov at kæmpe på
medlemmernes side.
Når telefonerne i forbundet åbner klokken ni, ved kollegaerne
sjældent hvilken dag, de går i møde. Der er aldrig to ens dage i
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, og hver enkelt sag noget
helt for sig.
For Mille Giehm-Reese er det især vigtigt at støtte dem, der har
brug for hjælp og rådgivning. I DFKF er det medlemmernes
sager, hun kæmper for ved blandt andet at oplyse dem om deres rettigheder. I øjeblikket fylder forskellige pensionssager og
arbejdet med løntjek meget i den daglige arbejdsgang.
– Jeg kan godt lide at advokere og bruge min faglige viden for
dem, der har brug for det.
Sådan har jeg altid haft det, siger hun.

Komplekse sager
I jobbet hos DFKF har det især overrasket hende, hvor svært det
kan være at finde hoved eller hale i medlemssager.
– Det er vildt, hvor forskellige historierne kan være, afhængig
af om det er arbejdsgiveren eller medlemmerne, der fortæller.
Nogle gange lyder det som fuldstændig forskellige historier,
selvom der er tale om den samme episode, siger hun.
Før Mille Giehm-Reese startede hos DFKF, havde hun hørt om
nogle af de skrækkelige historier om medlemmernes oplevelser med deres arbejdsgivere, men hun havde ingen anelse om
omfanget.
– Det er især de her sager, hvor man starter med at høre en lille
ting fra et medlem, og det så bare udvikler sig, fordi man spørger mere og mere ind. Det er enormt chokerende, når medlemmerne kommer til at finde sig i mere, end hvad rimeligt er.
Generelt tror vi jo på, at vores arbejdsgiver vil os det bedste,
men sådan er det ikke altid, siger hun.

Sager, der
betyder
noget for det
enkelte medlem,
er de vigtigste

Arbejdsretten var det helt rigtige felt
Tidligere har Mille Giehm-Reese været ansat som jurist i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, men i arbejdet hos Dansk
Frisør & Kosmetiker Forbund får hun virkelig lov til at arbejde
med sager, der betyder noget for det enkelte medlem. Det er det
vigtigste for hende.
Mille Giehm-Reese er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Det var egentlig strafferet, der først fangede hende, men
arbejdsret viste sig at være det helt rigtige felt.
– Jeg kom ud at arbejde med arbejdsretten og syntes, at det var
så spændende. Jeg elsker mit arbejde her hos DFKF.

Tekst / Jonatan Steengaard & Foto / Julie Dam

Mille Giehm-Reese / 28 år / Ansat i DFKF siden august 2018 / Tidligere professionel dressurrytter / Uddannet jurist

På med hatten i Ramasjang

På med hatten i

Ramasjang
Man skal gribe en chance, når den
lander foran en, og det gjorde Britta
Agaard, da hun blev spurgt, om hun
ville stille op på Ramasjangs populære sommerudsendelse ”Sommer
i Ramasjang” og lave noget sjovt
sommerhår.
—
– Da Lone Frost skrev til mig og spurgte, om det var
noget, jeg havde lyst til, så tænkte jeg; Hvis det ikke
er børn, man skal lave mega skørt og kreativt hår på,
hvem så? Fortæller den 23-årige frisør fra Gadbjerg
nord for Vejle.
Britta blev udlært fra Tradium i Randers i maj 2018
og har allerede deltaget i en del konkurrencer, hvor
hun bruger sin kreativitet til alt fra det vilde aventgarde og podiehår til smukke brudefrisurer. Så det
var lige hende at få lov at lave noget helt vildt og sjovt
på børne-TV.
Efter mange overvejelse endte det med en farvestrålende vandkande-hat, som blev sat på modellen
med rigelige mængder hårnåle.
– Jeg lavede en del forberedelser hjemmefra og fandt
frem til, hvad jeg gerne ville. Jeg fik bygget min egen
vandkande af hønsetråd og snoet garn, og så byggede jeg egentligt bare videre på ideen.
– Det var vildt sjovt at være med til og helt sikkert
noget, jeg godt kunne finde på igen. Jeg synes, det er
super fedt at få lov at udfolde min kreative side og få
lov at være lidt "skør". Jeg syntes, det er fedt, at der
bliver hentet to frisører ind på sådan et program, så
man kan vise sit håndværk. Og så det jo bare fedt at
se børns reaktion på, hvad man kan.
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Vi skal jo have det godt!
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Privat

Rikke Jensen

Marie Højbjerg

Badestuestræde

Jægersborggade

▶

▶

▶
Birthe Gleerup
Vestergade

Vi skal jo have det godt!

Da Birthe Gleerup åbnede sin første salon i Århus i 1990, blev hun mødt af en del
skepsis. For i en tid, hvor 80’ernes permanentede krøller endnu ikke havde sluppet
sit tag, og de lyse striber ikke kunne blive lyse nok, var hennafarver og Feng Shui
ikke lige det, det brede flertal gik efter. Men det skulle vise sig, at Birthe havde fat
i den lange ende.

I dag ejer hun tre succesfulde saloner i Århus.
De er alle tre indrettet efter Feng Shui principper,
og hverken permanetvæsker eller blegemidler
kommer over dørtrinnet.
Men det var ikke kun ideologi og fromme ønsker
om økologisk drift, der fik Birthe Gleerup til at
åbne sine miljøvenlige saloner. Hun var nemlig
selv blevet syg af at arbejde med giftig kemi.
– Jeg arbejdede i en salon, hvor jeg udviklede astma. Det blev så slemt, at jeg troede, jeg ville være
nødt til at forlade mit fag for good, fortæller hun.
Birthe, der kun var i starten af tyverne, forlod
jobbet i salonen og rejste til Israel for at tilbringe
et år i kibbutz. Her opdagede hun, at astmaen
forsvandt.
– Det fik mig til at tro på, at jeg måske alligevel
kunne fortsætte i faget, og da jeg kom hjem tog
jeg chancen og åbnede min første salon.

Vi skal være gode kolleger
I dag har Birthe tre saloner og 25 medarbejdere
i Århus. Hun er efterhånden blevet kendt for det
gode arbejdsmiljø, hun skaber for sine medarbejdere, og det ser ud til, at hun har fat i noget rigtigt.

Det er der god grund til, for der er nok få, der gør
så meget for arbejdsmiljøet som Birthe Gleerup.
Når hun ansætter nye folk i sine saloner, kigger
hun ikke bare på, om de kan klippe og farve, hun
bruger også enneagrammer til at finde ud af, om
deres personlighed passer ind i de dynamikker,
der er i teamet.
– Nogle gange flytter jeg også folk rundt mellem salonerne, hvis det giver en bedre dynamik, fortæller
hun.
Hos Birthe Gleerup er gode kolleger også nogle,

– Mine ansatte skal være trygge ved at dele, hvad
der sker i deres liv, hvis de har brug for det. En
åben dialog og positiv tone, hvor vi respekterer
hinanden betyder, at vi har det godt, når vi går på
arbejde, og vi skal jo have det godt!

Vi passer på hinanden
Alle medarbejdere er uddannede og får løbende
kurser i ergonomi, men alligevel kan man glemme
de gode arbejdsstillinger, hvis man har travlt. Det
er ikke noget tabu, men tværtimod noget, man
italesætter i Birthe Gleerups saloner.
– Vi er rigtig gode til at rette på hinanden, hvis
vi ser en kollega, der står uhensigtsmæssigt og
arbejder. Det kan både være erfarne medarbejdere
og elever, der glemmer det i farten, men det er
blevet en del af kulturen, at vi lige nævner det, og
det bliver positivt modtaget, for det er jo et udtryk
for, at vi passer på hinanden.

▶

– Mine folk bliver hos mig i årevis og mange kommer tilbage, hvis de har været ude at prøve andre
job af, fortæller hun.

der er trygge nok ved hinanden til at turde fortælle, hvis der for eksempel er knas på hjemmefronten, eller man bare har en dårlig dag.

Om Birthe Gleerup
Birthe Gleerup har tre saloner i Århus
og i alt 25 ansatte. I salonerne anvendes der kun rene naturprodukter
til alle behandlinger. Der anvendes
og sælges kun naturlige plantefarver
og hårprodukter lavet uden tilsætningsstoffer og dyreforsøg.
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Vi skal jo have det godt!

Verdens bedste arbejdsplads
Marie har arbejdet hos Birthe Gleerup i sammenlagt tolv år.
Hun synes, hun har verdens bedste arbejdsplads

Marie Højbjerg har arbejdet hos Birthe Gleerup i
Århus to gange. Første gang søgte hun job i salonen i Badstuegade, fordi hun havde hørt om det
gode arbejdsmiljø i salonen.
– Som elev i en anden salon oplevede jeg tit, at vi
fik ondt i hovedet af at stå med næsen i permanentvæske en hel dag. Så da jeg skulle søge job i
2001, gik jeg målrettet efter et sundere arbejdsmiljø, fortæller Marie.
Efter ti år i samme salon gik hun på barsel og fik
efterfølgende job i anden salon. Men da Birthe
Gleerup en dag ringede og spurgte, om hun ville
komme tilbage og arbejde i salonen i Jægergårdsgade, var hun ikke i tvivl om svaret.
– Det var fantastisk at komme tilbage. Selvom
jeg havde været væk i fem år, kendte jeg stadig
nærmest alle kollegerne i de tre saloner. Der er
virkelig lidt udskiftning, og det er ret usædvanligt i
branchen.
Helt vildt sød
Det sociale og psykiske arbejdsmiljø har også
rigtig stor betydning for, at Marie valgte at komme
tilbage. Hos Birthe Gleerup tager man sig nemlig
godt af hinanden, og de fem svende og to elever,
der er ansat i Jægergårdsgade, bidrager alle til at
skabe en god stemning.
Og så har Marie den måske sødeste chef i landet.
– På nogle arbejdspladser kan man godt risikere at
chefen bliver sur, hvis man melder sig syg, eller det
kan være svært at få ændret sine vagter. Men sådan
er det ikke her. Birthe er helt vildt sød og snakker på
lige fod med os andre. Hun er ikke bange for at give
en hånd og kan også godt finde på lige at feje, når
hun kan se, vi har travlt, fortæller hun.

Fleksibilitet giver godt arbejdsmiljø
Hos Birthe Gleerup er der ingen sure miner, hvis
man har brug for en halv fridag eller skal gå tidligt
for at hente børn. Man har indflydelse på sit eget
arbejdsliv, og det giver en stor frihedsfølelse.
– Hun er simpelthen så fleksibel, så jeg kan for
eksempel holde tidlig fri, når jeg skal hente min
datter. Det betyder rigtig meget, at man ikke skal
være bange for at spørge, siger Marie.
Den 40-årige Århusianer mener også, at den store
fleksibilitet er en del af grunden til, at hun ikke har
problemer med ryggen og nakken ligesom mange
kolleger i andre saloner.
– Jeg er bestemt ikke nogen sportspige, men jeg
har mulighed for at have flere korte dage i løbet
af en uge, og så når jeg ikke at få ondt. Vi er også
gode til skiftevis at stå og sidde, mens vi arbejder,
og det, tror jeg, betyder meget for kroppen.
Mulighed for udvikling
Når man er frisør hos Birthe Gleerup får man
god mulighed for at udvikle sig ved at komme på
kurser. Det kan både være i noget fagligt, men det
kan også være inden for emner som selvudvikling
og kundeforståelse.
– Jeg har for eksempel været på kursus i enneagram for at lære om forskellige personlighedstyper. Det var vildt spændende, fortæller Marie.
Der er ingen smalle steder, når man gerne vil
udvikle sig og lære nyt, og Marie fortæller, at de
ansatte bliver opfordret til at tage på så mange
kurser som muligt.
– Birthe hyrer også nogle gange nogen til at komme ud i den store salon og holde kursus for os alle
sammen. Det er vildt fedt.

Vi skal jo have det godt!

JEG SKAL BÆRES UD
Rikke fandt sin hylde i første forsøg.
Hun kunne ikke ønske sig en bedre arbejdsplads.

Da Rikke Jensen skulle søge elevplads i 1999,
gik hun målrettet efter at blive elev hos Birthe
Gleerup. Hun havde lidt allergi, så hun var blevet
advaret mod frisørfaget, men da hun hørte om
Gleerups miljøvenlige salon i Badstuegade, tog
hun alligevel chancen og gik efter sin drøm. 19 år
senere er hun her stadig. Allergien er ikke blevet
værre, og Rikke kunne ikke ønske sig nogen anden
arbejdsplads.
– Her er alt, hvad jeg behøver. Hvis jeg savner
nye udfordringer, kan jeg altid spørge, om jeg kan
komme over i en af de andre saloner. Her er også
hele tiden mulighed for at udvikle sig både fagligt
og personligt.
Så efter 19 år hos Birthe Gleerup er Rikke sikker
på, at hun har fundet sin hylde i første forsøg.
– Jeg er startet på toppen, og det er fedt! Jeg vil
aldrig søge væk herfra, så jeg skal bæres ud, siger
den 43-årige århusianer med et grin.
Frihed giver glade medarbejdere
Listen over lyksaligheder på arbejdspladsen er lang,
men noget af det, der gør Birthe Gleerups saloner
til gode arbejdspladser, er den udstrakte frihed.
– Her er stor fleksibilitet, og stor forståelse for, at vi
har brug for frihed. De, der har børn, arbejder ofte
på deltid og kan tilrettelægge deres vagter, så de
kan hente børn i ordentlig tid, fortæller Rikke.
Hun selv rejser meget, og hvert forår tager hun af
sted i seks til otte uger.

– Det er ikke noget problem, for Birthe har forståelse for, at jeg har brug for at komme ud i verden
og blive klogere på den og på mig selv. Så stor
fleksibilitet møder man bestemt ikke alle steder, så
vi er ret privilegerede.
Der er også mulighed for at selv at tilrettelægge
sin arbejdsdag, så man kan tage en ekstra pause,
hvis man har brug for det. På den måde forebygges stress og ondt i ryggen.
– Birthe vil hellere have, at vi tager en ekstra pause, fremfor at vi bliver stressede. Det betyder rigtig
meget for et godt arbejdsmiljø.
Gode kolleger
De fleste ansatte har været i Birthe Gleerups saloner i over ti år, og derfor kender de hinanden rigtig
godt. De ses også udenfor arbejdstid. For nylig var
de til fødselsdag hos en kollega.
– Vi er ret tæt knyttede. Selvom der er tre afdelinger, har de fleste af os arbejdet sammen på et eller
andet tidspunkt, så alle kender hinanden rigtig
godt, fortæller Rikke.
– Vores gode forhold gør, at vi kan holde meget
længere. Det er tydeligt, at vi er privilegerede her.
Når kolleger forlader os, fordi de for eksempel
flytter, sker det, at de kommer tilbage efter noget
tid. Det siger jo alt.
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Resultater for DM 2018
Damearbejde

Herrearbejde

Avant Garde

Trend

1: Rikke Støvring / Hårgalleriet
2: Louise Hartmann / By Hartmann
3: Janus Wichmann Iversen / Hårsmedien
4: Julie Vohs Jacobsen / Salon Delux

1: Louise Hartmann / By Hartmann
2: Maria Micalizio / Salon Milano
3: Simone Dyrlund Hyllehøj Arnoldi / Frisør Katrine Boas

		
Damearbejde

Damearbejde

Bridal

1: Amanda Kyed Andersen / Holk Intercoiffure
2: Lene Høyer Marklund / Hårklip
3: Christine Munk / Arentoft Coiffure
4: Janus Wichmann Iversen / Hårsmedien
5: Kamilla Maria Jensen / Hårklip

Evening Style SKOLEKONKURRENCE
1: Amanda Kyed Andersen / Syddansk Erhvervsskole
2: Christine Munk / Syddansk Erhvervsskole
3: Josefine Holm / Tradium
4: Maria Taaning Joensen / Syddansk Erhvervsskole
5: Sara Davidsen / Syddansk Erhvervsskole

Herrearbejde
Damearbejde

Evening Style
1: Amanda Kyed Andersen / Holk Intercoiffure
2: Christine Munk / Arentoft Coiffure
3: Marlene Hansen / By Hartmann
4: Kamilla Maria Jensen / Hårklip
5: Maria Taaning Joensen / Haircode

Bombage SKOLEKONKURRENCE
1: Sara Davidsen / Syddansk Erhvervsskole
2: Laura Lykke Jensen / Nextkbh.
3: Amanda Kyed Andersen / Syddansk Erhvervsskole
4: Diana Hovgaard Ludvigsen / Nextkbh.
5: Emma Jakobsen / EUC Sjælland
		
Hold

Damearbejde

Progressive Cut
1: Lene Høyer Marklund / Hårklip
2: Louise Hartmann / By Hartmann
3: Janus Wichmann Iversen / Hårsmedien
Damearbejde

Trend
1: Louise Hartmann / By Hartmann
2: Louise Iversen / Hårsmedien
3: Simone Dyrlund Hyllehøj Arnoldi / Frisør Katrine Boas
4: Maria Micalizio / Salon Milano

Herrearbejde

Bombage

1: Josefine Bødker Brøndum Skovslund Holm /
Klippehuset
2: Amanda Kyed Andersen / Holk Intercoiffure
3: Marlene Hansen / By Hartmann
4: Sara Davidsen / Salon Deluxe
5: Maria Taaning Joensen / Haircode

sammenlagt

1: Syddansk Erhvervsskole
Amanda Kyed Andersen
Christine Munk
Sara Davidsen
2: Nextkbh.
Laura Lykke Jensen
Diana Hovgaard Ludvigsen
Karoline Mathilde Pedersen
3: Tradium
Josefine Holm
Cecilie Madsen
Emma Kirstine Lykke
4: EUC Sjælland
Emma Jakobsen
Ida Andersen
Line Andersen

Forbundet
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Bella Luna

17

Juleklip

Bella Luna
Lige nu, lader mange modeller
deres lange smukke lokker
ryge for et stærkere og mere
individuelt look.
Lad dig inspirere til et nyt
look og en blød etage klip
hvis du har modet og lysten.

Model: Luna Schulze
Foto: Julie Dam
Make up: Linh
Hår: Marianne Jensen
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Saml dine pensionsopsparinger
og få mere i pension
Har du flere pensionsopsparinger?
Så kan der være fordele ved at samle dem ét sted. Det er billigere for
dig, og du får et bedre overblik over din pension. Har du pensionsord-ning i PensionDanmark, kan du nemt tjekke det ved at logge ind
på pension.dk.
Rigtig mange medlemmer har pensionsopsparing i flere pensionssel-skaber, det kan for eksempel være fra tidligere job eller private
ord-ninger. Hvis du har opsparinger i andre pensionsselskaber, end
der hvor du aktuelt indbetaler til pension, bliver det dyrere for dig end
nødvendigt. Du betaler nemlig administrationsomkostninger i alle de
pensionsselskaber, hvor du har penge stående. De årlige omkostninger svinger fra 297 kroner i PensionDanmark til cirka 1.500 kroner i de
dyreste selskaber.

Stor pensionsgevinst for unge
Specielt de unge kan have hyppige jobskifte, og de kan få en særlig
stor gevinst ved at samle opsparingerne. Dermed sparer man omkost-ninger over et langt arbejdsliv, og de penge vil i stedet gå ind på
pen-sionskontoen. Hvis du over et helt arbejdsliv sparer 1.000 kroner
om året i administrationsomkostninger, kan det give dig 50.000 kroner ekstra på pensionsopsparingen. Har du mange opsparinger, kan
det blive til endnu mere.

Nemt at samle pensionsopsparingerne
Det koster ikke noget at overføre opsparinger mellem arbejdsmar-kedspensionsselskaber, men de fleste private pensionsselskaber
tager penge for at overføre dine penge. Inden eventuelle overførsler
så tjek, om du frasiger dig nogle favorable vilkår som for eksempel en
garante-ret rente eller ydelse. Ring til PensionDanmark på 7012 1330
og få rådgivning om, hvad der bedst kan betale sig for dig. Du kan
også log-ge ind på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk. Her
kan du via PensionsInfo hente oplysninger om dine eventuelle andre
pensionsop-sparinger og herefter samle dem i PensionDanmark.

Læs mere på www.pension.dk eller ring på
Tlf. 70121330 Hverdage mellem kl. 8 og 21
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Elevklub
skal fremme
ambitioner
og læring
for frisøreleverne

Fremover er der træningsaften den første onsdag i hver
måned fra kl. 18 - 21 på frisørafdelingen, Stegholt 36 i
Aabenraa. Det er gratis for eleverne at være medlem,
og der vil altid være 1-2 faglærere til stede.

Lærerteamet på EUC Syds
frisøruddannelse har gennem
et års tid arbejdet på at opbygge en elevklub, hvor frisøreleverne kan komme, træne,
blive inspireret, udvikle sig og
danne netværk med de andre
elever på kryds og tværs.

– Vores ønske er at bygge en elevklub op, så vi får et
stærkt fællesskab for alle vores elever, hvor de møder
hinanden på kryds og tværs og med masser af læring
og udvikling, samtidig med at det er sjovt og positivt og
styrker sammenholdet blandt eleverne, siger Pia Jensen
Hansen.

– Alle frisørelever er velkomne til at komme og træne. Vi
har haft en rigtig god dialog med frisørskolen i Århus, som
har meget gode erfaringer med en elevklub, siger Pia Jensen Hansen, der er underviser på frisøruddannelsen på EUC
Syd i Aabenraa.
Frisøruddannelsen er som de fleste erhvervsuddannelser en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleverne skifter
mellem at have perioder med undervisning på skolen og
perioder, hvor de er ude i arbejdspraktik i deres firmaer.
Derfor møder alle eleverne ikke nødvendigvis hinanden,
fordi de rent fysisk er forskellige steder.

I elevklubben bliver der holdt forskellige inspirationsaftener med samarbejdspartnere eksempelvis i barbering,
herretrend, dametrend, farve, langt hår og konkurrencefrisering.
Drømmer eleverne for eksempel om at stille op i de årlige
Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser ’Skills’
eller måske i konkurrencefrisering, eller har de blot brug
for at træne de grundlæggende discipliner, så får eleverne på denne måde nu mulighed for at sparre med andre
elever, der har samme interesse og mål.
Første gang klubben går i luften er onsdag d. 5. september, hvor der vil være besøg af konkurrencefrisør Dorthe
Damm fra Rødekro. Dorthe driver sin egen frisørsalon, og
al sin fritid bruger hun på at træne til konkurrencer, som
hun deltager i over hele verden.
– Der skal ambitioner og drømme til for at kunne udvikle sig, og det må man sige, at vi har i frisørbranchen. Vi
glæder os rigtig meget til, at Dorthe Damm kommer og
fortæller og demonstrerer konkurrencedelen af frisørfaget,
siger Pia Jensen Hansen.
– Vi håber, at alle mestre og elever bakker op omkring den
kommende elevklub, og at de også synes, det er en god
ide. Vi glæder os til, at vi skal mødes og have en god og
lærerig aften.
Flere oplysninger kontakt faglærer Pia Jensen Hansen

Tlf: 51 31 47 64
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Barsel hvad har jeg krav på?

Barsel
– hvad har jeg krav på ?

1.
2.

Generelt
Som hovedregel har alle kvinder ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel.
Efter fødslen er der tvungen barselsorlov i 14 dage ud af de i alt 14 ugers ret til
barselsorlov. I denne periode har faderen ret til 2 ugers fædreorlov.
Begge forældre kan afholde forældreorlov i 32 uger.
Disse 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 uger.

Frisør/kosmetiker under
Frisør- og Wellnessoverenskomsterne
Ifølge Frisør- og Wellnessoverenskomsterne gælder følgende:
Hvis du har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt,
har du ret til 131 kroner i timen i 4 uger før termin.
Hvis du føder før termin, så ”mister” du resten af lønnen i 4 ugers perioden.
Går du over tid, kan du få barselsdagpenge fra terminsdagen og frem til fødselstidspunktet.
Hvis du på fødselstidspunktet har været beskæftiget i 9 måneder inden for de sidste 18
måneder, har du ret til løn under barsel i 14 uger efter fødslen. Lønnen udgør den gennemsnitlige løn i de sidste 16 uger/4 måneder. Arbejdsgiver skal i samme periode betale et ekstra
pensionsbidrag på 8,50 kroner i timen, og du skal betale 4,25 kroner. (Det svarer til, at der
bliver betalt 6.600 kroner ekstra ind på din pensionsordning under din barsel.)
Fædre har ret til 2 ugers løn under fædreorlov.
Fra 15. uge efter fødslen har du ret til forældreorlov med løn i 8 uger.
Lønnen udgør den gennemsnitlige løn i de sidste 16 uger/4 måneder.
Fædre har også ret til 8 ugers løn under forældreorlov.
Lønnen udgør den gennemsnitlige løn i de sidste 16 uger/4 måneder.
Det er en forudsætning for betaling af løn efter overenskomsten, at arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen er mindre,
nedsættes lønnen tilsvarende.
Fra 23. uge efter fødslen har du ikke længere krav på løn efter overenskomsten,
og du overgår på dette tidspunkt til barselsdagpenge.

Barsel hvad har jeg krav på?

3.

Frisør/kosmetiker uden for overenskomst eller
frisør/kosmetiker under overenskomst med
mindre end 9 måneders anciennitet
Hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få barselsDAGPENGE i:
°
°
°

4 uger før termin
14 uger efter fødsel/2 ugers fædreorlov
32 uger fra 15. uge efter fødslen. Kan forlænges til 40/46 uger.

Udbetaling Danmark kan oplyse dig om, hvorvidt du er berettiget til barselsdagpenge.

4.
5.
6.

Frisør/kosmetiker under anden overenskomst
Hvis du er ansat under en anden overenskomst, vil dine rettigheder fremgå af denne
overenskomst. Du kan henvende dig til DFKF, så kan vi oplyse dig om dine rettigheder.

Elever med uddannelsesaftale
Hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få barselsdagpenge i:
°
°
°

4 uger før termin
14 uger efter fødsel/2 ugers fædreorlov
32 uger fra 15. uge efter fødslen. Kan forlænges til 40/46 uger.

Udbetaling Danmark kan oplyse dig om, hvorvidt du er berettiget til barselsdagpenge.

Elever i skolepraktik
Hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få skolepraktikydelse i:
4 uger før termin
14 uger efter fødsel/2 ugers fædreorlov
32 uger fra 15. uge efter fødslen. Kan forlænges til 40/46 uger.
Skolen kan oplyse dig om, hvorvidt du er berettiget til skolepraktikydelse.
Denne artikel er kun en kort gennemgang af reglerne og kan ikke erstatte
personlig rådgivning ud fra jeres konkrete situation.

Forlængelse af forældreorlov
Hvis du forlænger din forældreorlov fra 32 uger til 40 uger, eller hvis begge
forældre holder 32 uger, så vil du samlet set få de samme beløb i barselsdagpenge,
bare fordelt over en længere periode.
Hvis du får løn under barsel efter overenskomsten, så vil denne være betinget af, at
din arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.
Hvis du forlænger forældreorloven inden 23. uge, og arbejdsgiver dermed ikke får
fuld refusion, vil du miste retten til fuld løn.
Kontakt DFKF, så vi kan rådgive dig inden en evt. forlængelse.
dfkf@forbundet. dk eller +45 35 83 18 80
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VM i Paris
- OMC Hairworld 2018
Tekst / Jonatan Steengaard

Det blev til en sand medaljeregn for de danske
elever til årets VM i Frankrig. OMC Hairworld 2018
dannede i dagene 9.-10. september rammen om
verdens største frisørstævne.
I samarbejde med dofk og DFKF kunne otte
frisører efter et hårdt træningsforløb vise deres
kreativitet frem og håbe på en plads på præmiepodiet ved den imponerende konkurrence. Der var
store forventninger efter sidste års flotte resultat,
og de blev i den grad indfriet.
OMC er en verdensomspændende organisation, der
med VM-konkurrencen Hairworld skaber en global
platform for alle i skønhedssektoren. Det betyder, at

konkurrenter fra fem kontinenter har mulighed for at
blive verdensmestre i deres eget felt.
Roser til alle deltagerne
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har kun roser
til alle deltagerne, der, med den passion de har for
konkurrencefaget, i sig selv er med til at vise, hvor
høj standarden på de danske uddannelser og i
faget generelt er, når de konkurrerer til VM.
De danske elever blev til præmieoverrækkelsen
kaldt på podiet både søndag og mandag med et
flot resultat og flere medaljer efter en stor indsats.
I år blev det til medaljer i fire discipliner i både

holdkonkurrencerne og solo. Et resultat, DFKF er
meget stolte af.
En træner med et kæmpe hjerte
Tina Bak har, som træner for deltagerne, fungeret
som hjørnesten i forberedelserne til konkurrencen.
På SDE i Odense har hun weekend efter weekend
delt sin ekspertise med deltagerne for at forberede
dem bedst muligt.
Tre af dem, Josefine, Rikke og Cecilie, tog turen
helt fra Randers til erhvervsskolen i Odense for at
gennemføre træningen før konkurrencen.
Helt frem til de sidste forberedelser lige før
konkurrencen har Tina udvist nærmest moderlig
omsorg for de unge elever, når de træner sammen
på hotelværelset.
DFKF værdsætter Tina Baks arbejde, som med
respekt over for de unge gennemføres med flotte
resultater.
Hun er en ildsjæl med et kæmpe hjerte, hvad angår arbejdet med de unge. Derudover har hun en
god evne til at spotte talentet hos eleverne, hvilket
i den grad fremgår af årets resultat.
—

Flotte resultater
De danske elever klarede sig fantastisk, hvilket
førte til imponerende placeringer i 2018.
Cecilie Madsen, Josefine Holm
og Amanda Kyed Andersen
Team
Sølv
Josefine Holm
Brudehår
Sølv
Amanda Kyed Andersen
Brudehår
4. plads
Christine Munk, Louise Iversen
og Lene Marklund
Team / Senior
Sølv
Lene Marklund
Ladies day style
Bronze
—

SUNDHEDSTESTEN
FYLDER 3 ÅR
Få målt din body age
Næsten 25.000 medlemmer har taget PensionDanmarks sundhedstest, siden den gik
luften for tre år siden.
Har du en sundhedsordning i PensionDanmark, kan du få målt din body age, og efter
testen kan du få hjælp via ordningens mange tilbud.
Du kan fx få behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut.
Har du problemer med rygning, overvægt
eller stress, bliver du tilbudt en opringning
fra en sygeplejerske i PensionDanmarks
sundhedsteam. Sygeplejersken tager en
snak med dig om dine problemer og sender
dig eventuelt videre i relevant behandling.
Du kan også selv kontakte sundhedsteamet
på telefon 7012 1335 alle hverdage kl. 8-21.
Her sidder både sygeplejersker og socialrådgivere klar til at hjælpe dig.
Tag testen
Alle, der har en sundhedsordning i PensionDanmark, kan tage testen. Du skal blot
logge ind på pension.dk, hvor det tager ca.
5-10 minutter at gennemføre testen.
Læs mere om mulighederne i din sundhedsordning på pension.dk/sundhed.

24

Det har været en fornøjelse

Det har været en fornøjelse!
Efter 17 år som uddannelsesleder på Next i
København siger Aila Hargbøl farvel og tak
for alt til lærere, elever og samarbejdspartnere.
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Privat

Hun er lige fyldt 60 år, og der, hvor andre måske
ville begynde at tænke på efterløn eller pension, er
Aila Hargbøl klar til at tage hul på nye udfordringer og eventyr i sit liv og arbejdsliv.
Efter 17 år som uddannelsesleder på Next i København har hun valgt at takke af, for der skal ske noget
nyt. Aila har taget afsked med sin arbejdsplads og
sammen med sin mand er hun flyttet til Stevns.

Verdens bedste lærergruppe
Næsten alle lærerne på Next har været der lige så
længe som Aila, så hun har haft mulighed for at
følge deres udvikling gennem årene.
– Jeg har verdens bedste lærergruppe, og det har
været virkelig spændende at følge dem i deres udvikling. De er simpelthen så dygtige og dedikerede,
og så forstår de at udvikle sig både fagligt, pædagogisk og personligt.
Der er ingen tvivl om, at lærerne på Next har en stor
plads i Ailas hjerte, og de vil efterlade et tomrum,
når hun forlader skolen for sidste gang.
– Jeg kommer bestemt til at savne dem. Det har i
sandhed været en fornøjelse!
En god leder giver frihed
Når Aila forlader Next, tager hun mange værdifulde
erfaringer med sig, som hun kan bruge i sit fremtidlige virke som psykoterapeut.
– Jeg har ikke endeligt besluttet, hvordan mit arbejdsliv skal formes, men der er bestemt en mulighed for,
at jeg vil holde kurser for ledere, fortæller hun.

Noget af det, hun gerne vil give videre, er de værdier, hun har brugt i sin personaleledelse på Next.
– Nogle ledere glemmer, at det, der holder en organisation sammen, er mennesker. Men det er helt
afgørende, at man som leder plejer relationerne
både til og imellem de mennesker, for uden nærvær
og gode relationer smuldrer organisationen.

Det sidste fingeraftryk
Der er ingen tvivl om, at Aila har haft stor indflydelse på, hvordan Next ser ud i dag. Selvom Next er
blevet en langt større skole, end den Aila startede
på som leder på for 17 år siden, har hun hele vejen
engageret sig bredt i sin arbejdsplads.
– Det er fedt at have fingeren på pulsen hele vejen
rundt. Jobbet kræver, at man har overblik over
alt fra økonomi, udviklingen inden for de enkelte
brancher og deres uddannelser til personaleudvikling, uddannelsesplanlægning og elevsamtaler. Det
bliver aldrig ensformigt, og det jeg vild med.
Når hun forlader Next, er det derfor med et stort og
flot fingeraftryk på den nyligt flyttede skole.
– Jeg lovede at blive, indtil vi var kommet på plads
på Rentemestervej. Det er vi nu, og nu er det tid til,
at jeg skal videre.
Når hun forlader Next, er det derfor med et stort og
flot fingeraftryk på den nyligt flyttede skole.
– Jeg lovede at blive, indtil vi var kommet på plads
på Rentemestervej. Det er vi nu, og nu er det tid til,
at jeg skal videre.
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Foto / Remi Yuan

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

DFKF
Vi kan desværre ikke bringe navnene på grund af persondataforordningen.
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Endelig fleksjob
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ENDELIG FLEKSJOB
Mange år i frisørfaget sled Sussi Engelbrecht ned, så hun
måtte forlade sit drømmejob. Efter ni års kamp med kommunen
har hun endelig fået fleksjob. DFKF har været med hele vejen.
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Privat

Det har taget ni år, krævet syv arbejdsprøvninger,
givet seks diskusprolapser og kostet to millioner kroner. Men efter en lang og sej kamp med
kommunen er Sussi Engelbrecht endelig landet i
et fleksjob.

arbejdsmiljø, som man er i dag.
– Vi brugte jo ikke handsker, og der var ingen
udsugning. Vi snakkede heller ikke så meget om
arbejdsstillinger. Man tænkte bare ikke på det,
fortæller hun.

– Jeg har været gennem lidt af hvert, så det er en
stor lettelse, at der endelig er faldet ro på, siger
den tidligere frisør fra Lyngby.

Men de mange år medførte tre diskusprolapser,
for Sussis nakkehvirvler blev slidt helt ned af at stå
i akavede positioner med saks og føntørrer hævet
i mange timer hver dag.

Sussi, der er 56 år, har fået fleksjob i en fritidsklub
i Lyngby tre gange to en halv time om ugen. Med
en ødelagt ryg er det de timer, hun kan klare, og
det er langt bedre end ingenting. I klubben er hun
blevet en uundværlig del af børnenes hverdag.
– Jeg er simpelthen så glad for at arbejde med
børnene. Det er rart at betyde noget for andre, og
det gør jeg her. Jeg har altid været kreativ. Både
med hår men også med at tegne og male og lave
andre kreative ting, så det her job passer lige til
mig, fortæller hun.

– Jeg har altid være en slank og stærk sportspige, men pludselig begyndte min nakke, skuldre
og arme at svie noget så forfærdeligt. Det gjorde
virkelig ondt, og det blev bare værre og værre.
Sussi måtte til reumatolog, og her var beskeden
ikke til at tage fejl af: “Du skal stoppe med at arbejde med det samme, og du kommer aldrig til at
klippe igen.” Dermed måtte Sussi tage afsked med
Stuhr med tårerne løbende ned af kinderne.
– Det var virkelig hårdt, for det var jo mit liv, der
blev sat en stopper for, følte jeg.

Slidt ned af jobbet
Sussi har mange år som frisør bag sig. Blandt
andet har hun klippet, krøllet og farvet hos Stuhr
i 27 år, og hun elskede sit arbejde. Men da hun
startede i faget, var man ikke så opmærksom på

Ni års kamp
Det var i 2009, Sussi måtte lade sig sygemelde.
Sidan da har hun kæmpet. Med sig selv, og med

Endelig fleksjob

kommunen. Sig selv, fordi hun ikke har lyst til at
føle sig syg. For som hun siger: “Jeg er jo vant til
at have 200 km i timen, og det kan man ikke med
en smadret ryg.” Med kommunen, fordi vejen til
fleksjob er lang og svær og fuld af mistro. –
Jeg har været i arbejdsprøvning syv gange, for
selvom det var tydeligt, at jeg ikke kunne klare et
almindeligt arbejde, skulle de lige prøve igen. De
troede heller ikke på lægerne, så det har været lidt
af en kamp.
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Uundværlig hjælp fra DFKF
Gennem det hele har Sussi Engelbrecht haft
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund ved sin
side med rådgivning og støtte.
– Det er så svært at navigere rundt i alle
kommunens regler på egen hånd, så jeg
er virkelig glad for, at jeg har haft Torben
(DFKFs socialrådgiver red.) ved min side.

De syv arbejdsprøvninger har oven i købet givet
Sussi fem diskusprolapser oven i de tre hun havde
i forvejen. For kommunen tog ikke hensyn til, at
hendes ryg var for slidt til at klare belastningen.
Blandt andet blev hun sendt ud i et fitnesscenter,
hvor hun skulle styrketræne. Dér fik hun den første
skade i lænden. Som tiden er gået, er smerterne
bare blevet værre og værre, og Sussi kan se frem
til at skulle tage smertestillende medicin resten af
sit liv.

Han har været med mig som bisidder til
møder med kommunen og rådgivet mig
undervejs. Det er en fantastisk hjælp at have
en med, der kender hele cirkusset og ved,
hvilke muligheder og rettigheder, man har,
siger hun.

– Det ene år har taget det andet, og undervejs er
min ryg blevet dårligere og dårligere, fordi kommunen ikke har stolet på mit og lægernes ord. Det
har virkelig været en tung omgang.

Ingen anerkendelse

Vil helst arbejde
Det har aldrig været et mål for Sussi at få førtidspension. Hun kan lide at være aktiv, og hun vil
allerhelst arbejde så meget som muligt. Derfor er
det en stor lettelse, at hun langt om længe har fået
lov til at have et fleksjob, hun føler sig tilpas i.
– Jeg er blevet rigtig glad for mit arbejde i fritidsklubben. Her kan jeg være kreativ, og jeg har
meget frie tøjler til at lave det, som både jeg selv
og børnene synes er sjovt. Så jeg sætter gang i en
masse og børnene får lov at lave stort set, hvad de
har lyst til.
Sussi håber, hun kan beholde jobbet resten af sit
arbejdsliv. For selvom hun måtte opgive sit drømmejob, er det skønt at gå på arbejde og mærke, at
hun er vellidt, og det er en lettelse at have et job,
hvor det ikke er et problem, at hun har brug for at
hvile ryggen.
– Her er der ingen problemer i, at jeg ind i mellem
er nødt til at sætte mig ned. Det kan børnene heldigvis sagtens forstå. Og så er det skønt at mærke,
at børnene kommer i klubben, fordi de kan lide at
være kreative sammen med mig.

De skader, som Sussi Engelbrecht har fået,
kunne ligeså godt være sket for en håndværker. Men mens håndværkere ofte får deres
skader anerkendt som arbejdsskader, så er
sagen en anden, når man er frisør.
- Jeg har ikke fået mine skader anerkendt af
Arbejdsskadestyrelsen, selvom det er helt tydeligt, de er opstået på grund af mit arbejde.
Det er desværre sådan, at ingen frisører får
anerkendt deres arbejdsskader, for frisørarbejde regnes ikke for tungt arbejde. Det,
håber Sussi, der snart bliver lavet om på.
Anerkendelse af en arbejdsskade kan nemlig
udløse en erstatning, og sådan en kan falde
på et meget tørt sted, når man pludselig
ikke kan holde til at arbejde. Samtidig vil
Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse gøre
det nemmere at få kommunen til at tage en
alvorligt, mener hun.
- Det er på tide, der kommer nogle andre
rammer for vurdering af arbejdsskader.
En frisørs arbejde er jo lige så hårdt som en
murers. Enhver, der har prøvet det, ved, at
det er rigtig hårdt at stå med armene oppe
så mange timer hver dag. Det er utroligt,
at Arbejdsskadestyrelsen ikke kan se det.
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Studio Shooting Star

Studio Shooting Star

Studio

Shooting Star
Mød Louise, Kaya, og Patricia som har være forbi
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund til Shooting Star.
Deres inspirerende arbejde kan du se på de næste sider.
Har du lyst til at deltage i Shooting Star, så skriv til
Marianne Jensen: mj@mariannejensen.dk
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Shooting Star

Navn
Patricia Michelsen

Alder
20 år

Assistent / Elev
3. års elev

Salon
Frisør Lynge, Thisted

Instagram
pattey2098
—

Drømme
Jeg vil gerne ud og have en masse erfaring. Jeg
kunne godt tænke mig at arbejde i en større salon
og komme ud til shows. Jeg synes, det ville være
spændende at komme med til modeugen i Danmark og være med til hårshows.
Senere hen vil jeg gerne eje min egen salon.

Look
Jeg starter med at inddele fra øre til øre vertikalt.
Derefter sætter jeg det i en lille hestehale, og så
deler jeg fra øre til øre horisontalt.
I fronten af håret har jeg lavet en sideskilning.
Derefter fastgør jeg en valk i nakken under elastikken.
Så touperer jeg midtersektionen i bunden med
hårpudder og reder det tilbage, så det sidder pænt
igen.
Jeg påbegynder min sildebensfletning ud fra
touperingen, og når jeg når til den lille hestehale,
deler jeg fletningen op i to mindre sildebensfletninger.
Fronten er krøllet tilbage ud fra sideskilning og løst
sat sammen med fletningen over øret.

Produkter
Osis Powder Cloud
ID hair Elements dry shampoo
ID hair belonger hairspray
Osis sparkler

Studio

Shooting Star

Studio

Shooting Star

Shooting Star

Navn
Fredrik Sørensen

Alder
22 år

Assistent / Elev
3. års elev

Salon
Zoom by Zoom

Instagram
Fredsoren
—

Drømme
Hvis man må have lov at drømme, kunne jeg godt
tænke mig at undervise i klippeteknikker, hvilket er
min store passion.
Lige nu er jeg en del af det kreative team i Zoom
by Zoom, hvor vi laver shows og underviser frisører. Jeg synes, det er sjovt at få lov til at inspirere
folk i mit eget fag.
Jeg elsker at lave noget unikt og særpræget.
Det fede i at klippe er at skabe noget så utroligt
organisk med et helt uorganisk værktøj – en saks
og kam.

Look
Jeg har startet min klipning i den forreste lille
trekantede boks mod ansigtet, holdt horisontalt ud
og trukket alt op til stationær guide, så jeg får en
øget længde.
I boks 2, som ligger lige over øret, har jeg brugt
min guide fra boks og øget den en lille smule mod
nakken. Det samme på den anden side. Derefter
har jeg klippet uniformt over hele nakken i en
diagonal vinkel.
Over kronen har jeg brugt en mobil guide fra
nakkepartiet og klippet uniformt henover. Min
trekantede inddeling fra fronten har jeg trukket alt
med tilbage til stationær guide. Og efterfølgende
sat solid af i pandehåret.

Produkter
System Proffessional /Luxe Oil
System Proffessional Hydrate Quenching Mist
System proffesionel/ Instant energy dry conditioner
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Shooting Star

Navn
Kaya Camilla Østrup Sørensen

Alder
22 år

Assistent
2,5 år

Salon
Frisør Casanova

Instagram
kaya_oestrup
—

Drømme
Jeg drømmer om at kunne blive, hvor jeg er. Jeg
er rigtig glad for min chef og kollegaer. Vi er et
stort team på ni i alt, så der er masser at lære, og
jeg vil gerne udvikle mig meget mere.
Jeg vil gerne være kendt for mit håndværk, jeg har
netop skiftet job, så den nye kundekreds, jeg er
ved at bygge op skal helst komme til mig på grund
af kvaliteten i mit håndværk.

Look
Jeg har creppet alt håret og krøllet det op på
sylen.
Derefter laver jeg min første inddeling, som går fra
tindingerne og op til det højeste punkt på hovedet,
det samler jeg i en hestehale.
Derefter snurrer jeg hår rundt om elastikken for
at skjule den. Så samler jeg resten af håret i en
hestehale ud fra atlasknoglen og snurrer hår rundt
om elastikken igen.
Jeg touperer derefter den forreste hestehale og
fastsætter den på den nederste hestehale.
Derefter fortsætter jeg hestehalen med touperede
kupler.

Produkter
Lernberger stafsing, Dryclean
Lernberger stafsing, Gloss Spray
Balmain, Session Spray Medium hold

Forbundet

Studio

Shooting Star
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Studio

Shooting Star

Shooting Star

Navn
Louise Østergaard Iversen

Alder
22 år

Assistent / Elev
1,5 assistent

Salon
Hårsmedien

Instagram
louiseiversen24
—

Drømme
Jeg drømmer om at blive selvstændig i min egen
salon, som skal vokse sig større med nogle ansatte og 1-2 elever.
Jeg vil gerne være med til at uddanne folk for at
løfte faget, så kvaliteten i uddannelsen bliver bedst
mulig.
Samtidig vil jeg blive ved med at dygtiggøre mig
igennem hårkonkurrencer, som er min store passion. Jeg vil gerne undervise andre frisører både i
salon og til shows.

Look
Jeg starter med at rede alt håret tilbage og lave en
skarp midterskilning.
Derefter deler jeg den ene side i tre lige store dele
og fletter franske fletninger i hver del, som jeg
slutter lige over hvirvlen.
Det samme gør jeg i den anden side.
Derefter crepper jeg resten af håret for at opnå et
stort men elegant look.
Til sidst har jeg påført nogle få enkeltstående sorte
fjer.

Produkter
Artégo, Touch Hot Shot
Artégo, Touch Shine Bright
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Næsten 100.000 til Tenna

Næsten
100.000
til Tenna
Efter mere end et års kamp har
Tenna endelig fået de penge,
hendes mester snød hende for
– og lidt til.
Tekst / Maibrit Jürs & Foto / Privateje

Hun var 22 år gammel og lige blevet færdig med sin
drømmeuddannelse, da hun fik job i en lækker salon
i København. Tenna var i den syvende himmel, for
alt så ud til at forme sig, lige som hun havde ønsket.
– Det var super fedt at komme i gang. Vi havde
travlt, og jeg tjente penge, så jeg tænkte, at alt var
godt, fortæller nu 25-årige Tenna Haarsum.
Men en dag bliver hun ringet op af en jurist fra
DFKF, der gerne vil se hendes lønseddel. Tennas
kollega har nemlig startet en sag mod arbejdsgiveren, fordi hun ikke har fået den løn, hun skulle.
– Det kom godt nok bag på mig, men jeg sendte
selvfølgelig mine lønsedler til fagforeningen. Det
viste sig, at jeg slet ikke havde fået den løn, jeg
skulle have.
Hun snød os bevidst
Med accept fra Tenna startede DFKF en sag mod

arbejdsgiveren. Imens forsatte Tenna sit arbejde i
salonen.
- Det var selvfølgelig ikke så sjovt, når jeg vidste, at
hun (arbejdsgiveren red.) snød mig, men jeg var jo
glad nok for kunderne og mine kolleger. Sådan fortsatte hun i næsten et år med at arbejde i salonen.
Både Tenna og kollegaen forsøgte at konfrontere
deres mester, men hun nægtede, at noget skulle
være galt.
– Jeg er ikke i tvivl om, at hun snød os helt bevidst.
Jeg har også hørt, at andre tidligere ansatte er blevet
snydt. Så det var mærkeligt at arbejde der, for jeg
var jo vred på min chef. Men hun sagde bare, at vi
skulle lade hende være.
Til sidst kunne hun ikke længere holde ud at komme på arbejde og blev sygemeldt med stress.

Næsten 100.000 til Tenna

Trak ud
Mens Tenna var sygemeldt fik hun besked om, at
salonen var blevet solgt. Det fik sagen til at trække i
langdrag, for pludselig var det den nye ejer, der stod
med gælden til medarbejderne, og det hele blev
endnu mere kompliceret, så forhandlingerne trak
ud, og møde fulgte på møde.

med DFKF. Da denne sag ikke er afsluttet, kan hun
ikke udtale sig om den, men de dårlige erfaringer
har sat sine spor.
– Lige nu har jeg ingen ønsker om at vende tilbage til
frisørfaget. Jeg tænker; er det virkelig sådan her, det er?

– Heldigvis var jeg ikke nødt til at sidde til møde
med min tidligere chef. På den måde foregik forhandlingerne faktisk ret fint, fortæller Tenna.

Derfor har Tenna fået arbejde i Københavns Lufthavn, hvor hun gør rent om natten, og selvom det
er langt fra drømmen om et arbejdsliv i en salon,
har hun brug for at beskæftige sig med noget helt
andet i en periode.

Forhandlingerne foregik nemlig sådan, at Tenna og
en jurist fra DFKF sad i et lokale, og Tennas tidligere
arbejdsgiver sad i et andet lokale. En mægler gik så
frem og tilbage mellem de to lokaler og forhandlede
for dem.

–Lige nu har jeg det sådan, at hvis jeg skal tilbage til
frisørfaget, så skal det være som selvstændig. Jeg vil
ikke igennem det her igen.

– Det var rigtig rart, at jeg ikke skulle sidde og se på
hende, siger Tenna.
Det var ikke helt nemt at blive enige, men sagen
nåede dog ikke hele vejen i retten, for DFKF og den
tidligere arbejdsgiver endte med at indgå et forlig.
– Vi var bange for, at hun ville gå personligt konkurs, og så ville jeg ikke have fået en krone. Så da
hun tilbød at betale de 70.000 kroner, hun skyldte
mig plus 20.000 kroner som erstatning oven i, tog
vi i mod det. Det var virkelig rart at få den sag lukket, så jeg kunne komme videre.
STRESS OG BEKYMRING
Sagen endte med at vare mere end et år, og det var
en tid med meget stress og bekymring.

Havde ikke klaret det alene
– Jeg har fået virkelig god hjælp i forbundet. Jeg
føler, jeg nærmest kan ringe døgnet rundt, og det er
rart at vide, der er nogen, der støtter mig. Man får et
ret tæt forhold til de mennesker, der har ens sag, for
man tilbringer rigtig meget tid sammen.
Uden DFKF ville Tenna måske ikke have opdaget,
at hun manglede penge hver måned, for hun havde
ikke selv opdaget, at der var noget galt. Men selv,
hvis hun havde opdaget det, er hun ikke sikker på,
at hun havde haft overskud til selv at starte en sag.
– Uden forbundet i ryggen havde jeg nok bare
forladt arbejdspladsen, og så havde jeg aldrig fået
mine penge. Jeg havde ikke klaret det alene.

– Jeg tænkte rigtig meget på sagen. Der var hele
tiden nye møder, og jeg vidste ikke, hvor længe det
ville vare. Tit dukkede mesteren eller hendes advokat ikke op til møderne. Så måtte vi bare gå igen,
og så blev der aftalt et nyt møde.

Bed om hjælp!
– Hvis man bliver snydt af sin arbejdsgiver, skal
man ringe til fagforeningen. Jeg var jo helt nyudlært, og det kan være svært at gennemskue en
lønseddel, så det er en god idé at få lavet et løntjek,
når man starter et nyt sted. Især hvis man er ung og
uerfaren.

Det kom også til at fylde på Tennas nye arbejdsplads, hvor hun var nødt til at bede om fri for at
tage til mæglingsmøder.

Tenna mener, at man skal tage kampen, uanset
hvor lille et beløb, man er blevet snydt for, også
selvom det har været hårdt og langtrukkent.

– Man er jo nødt til at fortælle det til sin nye arbejdsgiver. Det var nu ikke fordi, det var et problem
at få fri til at gå til mæglingsmøder, men det betød
bare, at det fyldte meget i min dagligdag, siger hun.

– Man skal ikke finde sig i at blive snydt, uanset
hvor lidt eller hvor meget, det drejer sig om. Det er
en principsag.

Aldrig mere!
Efter Tenna stoppede, fik hun arbejde i en anden
salon. Her oplevede hun igen, at hun ikke fik alt sin
løn, og hun er nu i gang med endnu en sag sammen

Og skulle man være lige så uheldig som Tenna, så
skal man ruste sig med tålmodighed.
– Det kan godt føles som om, sådan en sag bare
aldrig slutter. Men det gør den.
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DFKF brevkasse

Kære
Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

Indkaldelse til samtale under sygdom
—
Jeg var sygemeldt i 5 dage for kort tid siden, og det
blev min chef meget sur over. Hun ringede til mig
flere gange om dagen og spurgte, hvad jeg fejlede,
og hvornår jeg ville komme tilbage. Da jeg ikke
kunne svare på, hvornår jeg kunne komme tilbage,
fordi jeg ikke vidste det, sagde hun, at jeg skulle
komme til møde i salonen. Er jeg forpligtet til det?
Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver,
hvad du fejler, og du har heller ikke pligt til at tage
telefonen hele dagen, når du er syg. Hvis du sygemelder dig om morgenen er det tilstrækkeligt.
Arbejdsgiver har efter sygedagpengeloven pligt til
at indkalde til en såkaldt sygesamtale inden 4 uger.
Formålet med samtalen er, at I får talt om dine muligheder, og om hvornår og hvordan du kan vende
tilbage til dit arbejde.
Du skal indkaldes med et rimeligt varsel, typisk
nogle dage.
Hvis du har problemer med at møde op på grund
af din sygdom, kan I holde samtalen telefonisk
eller pr. mail.
Du har ret til at have en bisidder med. Bisidderen
kan være for eksempel være din far eller mor eller
en anden, du har tillid til. Du er velkommen til at
ringe hertil. Så vil vi forsøge at hjælpe dig med at
løse problemet.

Beregning af løn
—
Jeg er ansat hos en mester, hvor jeg ikke har fået
provision på noget tidspunkt i mit ansættelsesforhold, fordi vi har aftalt, at jeg i stedet får 150 kr. i
timen. Nu er det gået op for mig, at det muligvis
har været en dårlig aftale, fordi jeg kunne have
tjent mere ved at have været provisionslønnet.
Jeg har været ansat der i 6 år, og i starten var det
140 kr. i timen. Kan jeg få nogle af de penge, mester
skylder mig for de perioder, hvor jeg egentlig skulle
have haft provision?
Hvis du er omfattet af overenskomsten, kan du
ikke stilles ringere end overenskomsten. Det betyder at der – hvis du ville have optjent provision,
der samlet ville bringe din timeløn over 150,- er
tale om et brud på overenskomsten, og så vil du
også kunne få udbetalt det, du har tabt.
Hvis du har dine ugentlige omsætningstal, vil der
ikke været noget problem med at regne ud, om du
ville have tjent mere/mindre. Du har i henhold til
overenskomsten ret til at se dine omsætningstal.
Der findes i overenskomsten en 14 dages frist, så
det er vigtigt, at du i hele din ansættelsestid sørger
for at udskrive dine omsætningstal, også selvom
du ikke har brug for dem lige nu. Du kan få brug
for dem senere.
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund anbefaler, at
man udskriver sine omsætningstal en gang om
ugen, så det er muligt at kontrollere, om lønnen er
den rigtige.

DFKF brevkasse

Bliver min efteruddannelse betalt?
—
Jeg har været på kursus i udlandet med mit arbejde, og det var godt. Men da vi kom hjem, blev vi
trukket i løn for den tid, vi havde været væk.
Vi var på kursus lørdag, søndag, mandag og tirsdag.
Det betød, at jeg efter kurset fik at vide, at jeg ville
blive trukket for løn i 2 dage. Havde jeg vidst det på
forhånd, havde jeg ikke taget med, for jeg har ikke
råd til at miste løn i 2 dage.

Underskrift på en opsigelse
—
Jeg er elev og har nu modtaget 4 forskellige ophørsblanketter fra min arbejdsgiver, fordi han siger, at
jeg har sagt, at jeg vil sige op. Det er ikke rigtigt, og
jeg vil ikke sige op.
Jeg tror, at det er ham, der vil sige mig op – men
det vil han af en eller anden grund ikke sige
direkte. Alle blanketter, jeg har modtaget fra ham,
er udfyldt af ham på forhånd, og han bliver ved og
ved med at skrive, at det er i orden, at jeg siger op,
og jeg skal bare skrive under på blanketten, som
han har udfyldt. Hvad skal jeg gøre?
Du skal ikke gøre andet end at meddele ham
tydeligt på skrift, at du ikke har noget ønske om at
opsige din uddannelsesaftale, og at du ikke ønsker
flere blanketter tilsendt.
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund anbefaler i
øvrigt, at man ikke skriver under på aftaler med
sin arbejdsgiver uden først at have sendt aftalen
til gennemsyn hos Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund.

Kan jeg en anden gang sige nej til at tage med på
kursus? Og kan arbejdsgiver bare trække mig i løn,
uden at det er blevet sagt på forhånd?
Ifølge overenskomsten er der ret til 3 ugers betalt
efteruddannelse indenfor 12 måneder. Der kræves,
at det er statsanerkendte kurser.
Hvis det ikke er et statsanerkendt kursus, du har
været på, så findes der ingen regler i overenskomsten, der regulerer, hvordan det skal betales.
Hvis kurset strækker sig over weekenden, der ikke
bliver betalt for, er det som udgangspunkt frivilligt,
og du ville kunne sig nej til at deltage. Der findes
ikke pligt til at arbejde gratis, hvis man er overenskomstansat.
Men du kan ikke trækkes i løn, uden at det er aftalt
på forhånd. Du har ret til at få betaling for de timer,
der er aftalt i din kontrakt. Hvis der ikke er foreligger en skriftlig aftale i forbindelse med dit kursus i
udlandet, så må du ikke trækkes i løn for timer, du
har ret til ifølge din kontrakt.
Hvis du ikke er overenskomstansat, skal du se,
hvad der er aftalt i din kontrakt.
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Arbejde jul og nytår 2018
Helligdagene nærmer sig, det er snart jul, og det betyder, at du skal være opmærksom
på, at der er særlige regler for, hvor meget du må arbejde, og hvornår du har ret til at
holde fri.
Her har vi samlet et overblik over dine rettigheder i forhold til arbejdstid, fridage og
løntillæg.

Juleugen
Seks hverdage før jul kan der arbejdes til kl. 20.00. Dette skal varsles med fire uger.
Der kan arbejdes over i juleugen i op til 12 timer for svende, mens overarbejde er
ubegrænset for mesterstedfortrædere. Elever skal normalt ikke arbejde over, da overarbejde for elever kun må finde sted ved pludseligt og uforudsigeligt opståede behov.
Skal du arbejde søndagen før jul, som i år er den 23. december, skal timerne indgå i den
normale arbejdstid i uge 51 og du skal have 100 procent tillæg oven i din normale løn.
Din mester kan ikke forlange, at du arbejder to søndage i træk - heller ikke op til jul. Og
du kan ikke blive tvunget til at arbejde andre søndage end den 23. december, hvis du
ikke har lyst. Søndagsarbejde er frivilligt.
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag og nytårsdag skal du have fri. Men du får løn for dagene
gennem SH-ordningen (SH er en forkortelse for søgnehelligdage, dvs. helligdage, der
falder på en hverdag).
Hvis din ugentlige fridag falder på en af SH-dagene, kan du vælge at holde fridagen en
anden dag inden for de næste 16 uger. Da lønnen er betalt via SH-ordningen, får du ikke
løn for fridagen, du har flyttet.

Nytår
Nytårsaftensdag, der i år er mandag den 31. december, slutter din arbejdstid klokken
14.00. Alligevel skal du som hovedregel have løn for normal, aftalt arbejdstid i den uge.
Hvis salonen denne dag lukker tidligere end den plejer om mandagen – eller helt holder
lukket denne dag – skal du have løn af din mester.
Fra kl. 14 og frem til normal arbejdstids ophør skal du have normal løn, også selv om du
ikke er på arbejde. Den regel gælder dog ikke, hvis din mester har planlagt det sådan, at
din gennemsnitlige arbejdstid i den aktuelle 16-ugers-periode er 37 timer.

Søgnehelligdage - omlægning af arbejdstid
I uger med søgnehelligdage kan den faste ugentlige fridag flyttes til afholdelse inden for
den efterfølgende 16 ugers periode, eller der kan betales overarbejdsbetaling for dagen.
Parterne skal altid forhandle. Kan I ikke blive enige, kan mesteren varsle omlægningen
med 4 ugers varsel.
Der betales ikke løn for SH-dagene. Lønnen kommer via SH-opsparingen. Opsparing
til SH dagene sker i det foregående kalenderår. SH-penge udbetales to gange årligt 1.
december og 1. marts.
Ovenstående regler gælder kun for medlemmer der arbejder under frisør- og kosmetikerfagets overenskomster.
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Feriefondens SOMMERhusE
Hold vinterferie eller en forlænget weekend, 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.
Skagenhuset ligger med gåafstand til byen (600 m)
og på Marielyst ligger Sommerhuset kun 800 m fra
stranden.

Marielyst / Elmely

Send en forespørgsel med det tidspunkt du ønsker
at leje huset til:
skagen@forbundet.dk eller 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
Se mere om husene på: www.dfkf.dk

Husene kan lejes i en uge eller en forlænget weekend.
Husene udlejes hele året.
Sådan lejer du Feriefondens huse
Feriehusene udlejes primært i hele uger i uge 20 til uge
37 (højsæson). Udenfor højsæsonen kan husene lejes
mere fleksibelt. Lejen er inklusiv varme, vand, el og
slutrengøring.
På hjemmesiden www.dfkf.dk, under medlemsfordele, finder du en kalender, hvor du kan se hvornår
husene er ledige. For højsæson 2019 (uge 20-37) kan
du se det efter uge 10, vi åbner for ansøgninger til
højsæson 2019 i december 2018. Du kan søge på
begge huse og i flere perioder. Er der flere ansøgere
til den samme uge, trækker vi lod blandt de indkomne
ansøgninger i uge 8/2019.

Pris i højsæson:
Skagen - én uge kr. 4.500;
Marielyst - én uge kr. 3.700;
Pris uden for sæson:
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.
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Medlemsinformation

TELEFONLISTE 2018
Alka Forsikring
+45 70 12 14 16
www.alka.dk
Pension Danmark
+45 70 12 13 30
www.pension.dk

spar penge
hver dag

Videncenter for
FRISØRER OG KOSMETIKERE
+45 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, computere,
benzin, briller og meget mere.
Læs mere på: dfkf.dk/medlemsfordele
og på www.forbrugsforeningen.dk

Uddannelsesudvalg
(Det faglig udvalg)
+ 45 32 54 50 55
www.sus-udd.dk
Spejlet redaktør (Shooting Star)
+45 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

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

Medlemsinformation

HVAD VIL DU
HELST LAVE?
- Moms?
- Årsregnskab?
- Ordne hår eller

hudpleje for dine
kunder?

REGNSKABSHJÆLP
ER IKKE SÅ DYRT
SOM DU TROR
- lad os ordne
økonomien for dig

Løn og administration
Bogføring
Moms
Årsrapport & regnskaber

GØR DET DU ER
BEDST TIL
info@matrix-support.com
98 63 26 26
www.matrix-support.com

Vil DU HAVE EN ANNONCE I SPEJLET?
Vi udkommer i:
Marts / juni / September / December 2019
For deadline og priser
kontakt Marianne Jensen:
E-mail: mj@mariannejensen.dk
Tlf: +45 26 85 03 01
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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.
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DFKF

DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND:
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Vermundsgade 1
2100 København Ø
dfkf@forbundet.dk
www.dfkf.dk

Politisk ledelse:
Forbundsformand

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

Næstformand

Telefon:+45 35 83 18 80

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

Åbningstider:

Sekretariat på FORBUNDSkontor:

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

JURIST

Sussi Spendrup Castellani
ssc@forbundet.dk

JURIST

Rikke Røpke
rir@forbundet.dk

JURIST

Mille Giehm-Reese
mgr@forbundet.dk

sekretær/sagsbehandler

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk

Ferieordning

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Redaktør / Spejlet

Marianne Jensen Johansen
mj@forbundet.dk

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

Et medlemskab giver dig adgang til:
Juridisk bistand

—
—
—
—
—
—
—
—

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

Arbejder du under overenskomst, skal mester indbetale 12,5 % 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 og kosmetikere
Spejlet (magasin)
Fordelagtige forsikringer (ALKA)
Billig indkøbsordning - LOPlus

Læs mere på: www.dfkf.dk

