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Leder

Valgkampen er skudt i gang, og i DFKF har
vi store forventninger til, at en ny regering
vil prioritere jeres arbejdsmiljø.
Vi ønsker også at få sænket pensionsalderen og bakker op om forslaget om
differentieret pension.
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Dette år startede noget trist med, at vores nuværende regering hævede
pensionsalderen. I DFKF mener vi, at den var rigeligt høj i forvejen.
Ændringen betyder, at de yngste af jer først vil kunne gå på pension, når I
er 75 år gamle. Vi ved, at I medlemmer har fysisk krævende job, og mange
døjer desværre med slid og smerter, længe før I når pensionsalderen.
Derfor er det ikke rimeligt, at I skal holde på arbejdsmarkedet, til I er midt
i halvfjerdserne!
Jeg ved ikke, om Lars Løkke Rasmussen (V) forestiller sig, at I skal gå på
arbejde med rollator, eller om I skal trilles af sted i kørestol, men det er i
hvert fald noget, jeg vil kæmpe for at få lavet om på.
Ja tak til differentieret pension
Derfor hilser DFKF Mette Frederiksens (S) forslag om en differentieret
pensionsalder velkomment. Forslaget betyder, at nedslidte lønmodtagere, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, vil kunne gå tidligere på
pension end for eksempel akademikere, der ofte først kommer på arbejdsmarkedet, når de er sidst i tyverne. Det vil tilgodese jer, der har nedslidende arbejde, og det, synes jeg, er helt rimeligt.
Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter det kommende valg,
har hun lovet at invitere arbejdsmarkedets parter til forhandlinger om
detaljerne i en ny pensionsreform. Jeg håber selvfølgelig, at hun får posten,
så DFKF kan komme med til forhandlingsbordet og få indflydelse på de
forhandlinger. På den måde kan vi være med til at sikre jeres alderdom.
Arbejdsmiljøet skal prioriteres
Samtidig håber vi i DFKF, at den kommende regering vil prioritere
arbejdsmiljøet. Den nuværende regering har skåret voldsomt ned på
Arbejdstilsynet og dermed sendt et meget tydeligt signal om, at den ikke
prioriterer arbejdsmiljøet for de danske lønmodtagere. Derfor er det mit
ønske, at den kommende regering vil afsætte flere penge til området.
Men vi kan ikke sidde på vores hænder, mens vi venter på, at politikerne
løser vores problemer. I DFKF prioriterer vi jeres arbejdsmiljø og helbred
højt, og vi sætter ind på mange fronter. Som noget nyt er vi i gang med at
få udviklet en række små film til jer om, hvordan I bedre kan forebygge
skader og smerter. Filmene, der produceres i samarbejde med BFA (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø)og dofk, vil udkomme i løbet af foråret
under den fælles titel ”Pas på din krop”. De vil blandt andet kunne ses på
hjemmesiden og Facebook, men det skal I nok høre nærmere om, når de
er færdige.
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Ungt
og
naivt
Tekst / Maibrit Jürs
Foto / Julie Dam

Ungt og naivt

Modeugens
VIA show
stod i
fletningernes
tegn
Under Copenhagen Fashion
Week 2019 viste afgangselever fra VIA deres kreationer frem. DFKFs hold stod
for håret.

I lineuppen giver Amalie, Britta, Sara og Maira
modellerne et sidste tjek, inden de skal på scenen.
Hårlak blander sig med pudder og ligger som en
tåge over modellerne. Pigernes hår er flettet i enten hollandske eller franske fletninger. Drengenes
er naturligt pjusket og ungt.
- Jeg synes, det blev rigtig rigtig fint. Det passer så
fint til tøjet og modellerne, siger Marianne Jensen
begejstret.
Hun er måske den, der har været allermest
spændt på udfaldet. For en sidste indskydelse fik
hende til at ændre looket i sidste øjeblik.
- Jeg havde egentlig besluttet mig for et andet
look, men jeg kunne mærke, at det ikke var helt
rigtigt, så i går lavede jeg om på det hele. Det er
jeg glad for nu.

Inspireret af sin datter
Det er Marianne Jensens 14-årige datter, Ella, der
har inspireret hende til det unge look med fletningerne og det pjuskede, korte pandehår.
- Jeg snakkede med Ella om, hvad der ville passe.
Hun synes, håret skulle være så ungt i udtrykket
som overhovedet muligt. Hun foreslog det helt

korte pandehår, fordi det giver et ret naivt udtryk,
og det, synes jeg, var spot on.
Marianne havde nogle pandehår i ægte hår liggende, så dem satte Amalie Holmquist på de piger,
hvor det passede i farven. Og så fik de hver fire
fletninger, der minder om skolepigers fletninger,
bare i en lidt mere avanceret version som franske
og hollandske fletninger.
- Jeg synes, man skal lade sig inspirere af dem,
der aldersmæssigt og stilmæssigt er der, hvor designerne og modellerne er. De er jo kun lidt ældre
end min datter, så derfor var hun oplagt at spørge,
fortæller Marianne.

Et fantastisk hold
Den elektroniske musik pumper fra DJ pulten, og
lyden af sprayflaskerne ligger som en sprød effekt
på den dunkene musik. Både stylister og modeller
er klar til show.
Selvom holdet faktisk var briefet på noget andet,
har de været fleksible og imødekommende overfor ændringen.
- Jeg ville have noget, der var mere ungt og naivt
i udtrykket. For alle designerne er nogle unge
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Ungt og naivt

talenter, og håret skal jo matche deres designs.
Holdet har gjort et virkelig fint stykke arbejde, og
jeg har fået det præcis, som jeg ville have det, så
jeg kunne ikke være mere glad, siger Marianne.
- De klør bare på. Det er simpelthen så vidunderligt. Jeg siger fra starten til mit hold, at alle er med,
og det var de bare klar på med det samme. Det er
jo ikke en frisure, de har prøvet at lave før. De har
heller ikke kunnet nå at øve på det hjemmefra, så
de er virkelig gået til opgaven med krum hals. De
er jo selvfølgelig ikke vant til at lave den slags i
salonen, så den åbenhed, de gik til opgaven med,
var så dejlig at se. Det er et stærkt hold.

Det er en gave at give
Modeller iført futuristiske designs, der spænder
fra oversize strik til sarte silkedragter, skridter ned
af det hvide gulv og fremviser de unge designeres
kontrastfyldte værker i alt fra plastik til tyl. Bag
scenen sænker roen sig, mens hele holdet glæder
sig over at se deres arbejde på scenen.
- Den største gave er at få lov til at dele ud af min
viden og erfaring. Det giver mig en stor glæde.
Jeg har jo lavet de her shows i virkelig mange år,
og det er så dejligt at mærke, at vi sammen har
en glæde for vores fag. Det giver mig en enormt
stor glæde at se de unge blomstre og folde sig ud
under mine vinger.
Selvom det er Mariannes opgave at lede holdet,
gør hun det mere som mentor end som chef.
- Jeg tager ikke chef-rollen overfor dem, for jeg vil
have, de skal føle sig velkomne i det og føle sig
trygge i det kreative. Jeg guider dem selvfølgelig,
men de udfører selv arbejdet, og det er fedt at se
dem vokse i det.
Og selvom Marianne har været med længere
end mange af pigerne har levet, lærer hun stadig
meget af dem.
- Jeg får jo masser af spørgsmål, og det bliver jeg
også selv klogere af. Men den største glæde er at se
dem vokse. De er jo ikke mine børn, men det føles
alligevel ligesom at se sine egne børn lykkes med
noget. Jeg er jo ved at revne af stolthed over dem.
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DRØMMEN OM DE
STORE SHOWS
Mange unge frisører drømmer om at sætte
hår på de store shows. Det er et nåleøje at
komme ind i varmen, men det kan lade sig
gøre. Her er Marianne Jensens råd til dem,
der vil gå efter en karriere som stylister.
- Det bedste, man kan gøre, er at blive
dygtigere, for man slår ikke igennem som
stylist, hvis man ikke er dygtig til sit håndværk. Vores uddannelsessystem er bygget
op på at klippe og farve, og sådan skal det
også være. Men det betyder bare, at man
selv skal opsøge efteruddannelse og erfaring med styling, hvis man vil lave shows.
- Man kan også deltage i konkurrencer, for
det bliver man teknisk dygtig af. Det, man
skal kunne til konkurrencerne, er dog meget langt fra moderne hår.
Så det, der kræves i modeverdenen, kan
man kun lære ved at tage ud og assistere i
modeverdenen.
- Det er jo en lille verden, hvis man vil
arbejde indenfor landegrænserne, så man
skal virkelig ville det, og man skal blive ved
og ved med at søge.
- Man skal ikke tro, man bare kan komme
ind fra gaden, fordi man kan lave noget
smart og kreativt. Man skal kunne håndværket. Man kan pludselig stå med en kunde,
der vil have gammeldags fingerfald, og det
lærer man jo på skolen. Når man arbejder
freelance og laver reklamer og den slags,
ved man jo ikke, hvad man kommer ud til.
Så derfor er man nødt til at mestre alle
teknikker.

OM
VIA design
VIA Design er Skandinaviens største skole for
design og forretning inden for mode og livsstil
og en del af Danmarks største universitet - VIA
University College.
Ved modeugen har underviserne fra designafdelingen sammen med flere af modebranchens elite
udvalgt de 16 dygtigste studerende til at vise deres
kollektioner ved et afgangsshow på modeugen.
De grå betonbygninger i CIFFs afdeling af Bellacenteret udgør en rå og industriel scene for VIA
Designs ekspressive kreationer
VIA Design er kendt for at motivere sine elever
til at udvikle deres egen designidentitet, og det
afspejlede sig tydeligt i elevernes designs.
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Sara høgh
22 År
Klippegården
Slagelse

- Det er super fedt at få lov til at være med i dag.
Det er første gang, jeg er med på modeugen, og
det er rigtig spændende.
Jeg kan godt lide afveksling, så det er spændende at lave noget anderledes end det, jeg laver til
daglig i salonen. Det er også fedt at møde andre
og blive inspireret og få udvidet netværket.
Jeg elsker at lave vildt og sjovt hår, så jeg vil gerne
lave store shows. Jeg stiller også op til Nordic Hair
Awards i avantgarde, fordi det er en mulighed for
at udvikle sig.

Amalie S. Holmquist
27 år
Kimoli
KØBENHAVN

- Det er tredje år, jeg er med på modeugen, og det
er stadig lige sjovt. Jeg har også været med på
nogle af de andre shows i løbet af ugen, så jeg har
haft fuld fart på.
Det er rigtig hyggeligt at være med i dag, og selvom jeg har prøvet det før, bliver det aldrig kedeligt.
Jeg elsker variation i mit arbejdsliv, så selvom jeg
er glad for mit arbejde i salonen, vil jeg også gerne
lave flere shows sammen med Marianne Jensen.

Ungt og naivt

Britta Agergaard
23 År
Zsa Zsa Zsu
Tørring
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Maira Ash
30 År
Freelance
ODENSE

- Det er første gang, jeg er med til Fashion week,
men det er fedt at være her. Jeg lærer rigtig meget
af det, og det er fedt at få et indblik i, hvordan det
kører til sådan et show.

- Som freelancer er jeg vant til at arbejde på
shows og reklamefilm, men det er første gang,
jeg er med til modeugen.

Jeg bliver færdigudlært sommeren 2020, og så vil
jeg tage make-up uddannelsen, så jeg kan komme
til at arbejde på shows som stylist.

Det er vildt hyggeligt at være med. Det er altid
spændende at opleve noget nyt, og det er sjovt at
møde nye mennesker og blive inspireret af både
de andre frisører og af designerne.

Jeg vil gerne prøve en masse forskelligt, og jeg
kunne godt tænke mig at lave film og TV. Det kunne for eksempel være spændende at være stylist
på en TV-serie som Badehotellet, hvor stilen skal
være gammeldags.

Jeg elsker variation i mit arbejde, og vil rigtig
gerne lave modeshows i hele Europa. Det kunne
være fantastisk at komme med på Marianne Jensens hold en dag. Hun er meget inspirerende.

Winnie:
Jeg elsker
mit arbejde!
Hun er uddannet skovarbejder, kæmper for arbejdsmiljøet
og kan snart fejre 10 års jubilæum på Romulus Spa.
Vi har talt med kosmetikeren Winnie Jensen, der selv synes,
hun er landet i verdens bedste job.
Tekst / Maibrit Jürs

!

Jeg elsker mit arbejde

- Jeg er bare så ekstremt glad for mit arbejde, nærmest
jubler 33-årige Winnie Jensen.
Hun er kosmetiker og arbejder på Romulus Spa & Wellness på Skallerup Seaside Resort, der ligger højt oppe i det
nordjyske ved Vesterhavet, hvor luften er salt og mågerne
hersker på himlen.
Herude på yderste række ved havet mod vest ligger et
topmoderne feriecenter med alt, hvad hjertet kan begære.
Ikke mindst det luksuriøse Romulus Spa & Wellness, hvor
Winnie har fundet sin hylde.
- Jeg synes simpelthen, det her er den bedste arbejdsplads, jeg kunne få. Jeg har indflydelse på mit arbejde,
bliver behandlet godt, har glade kunder og verdens bedste
kolleger. Jeg kunne ikke ønske mig mere.
En snørklet vej i mål
Når Winnie hjemmevant bevæger sig rundt mellem termalbade, romerske søjler og rislende
fontæner, er det ikke til at se,
at hun oprindeligt er uddannet
skovarbejder. Hun drømte om
et arbejdsliv ude i naturen, men
da den danske stat, der ejer skovene, indførte ansættelsesstop,
netop som hun var færdiguddannet, måtte hun se sig om efter
noget andet. Det skulle være en
kort uddannelse, og dengang tog
det kun to år at blive kosmetiker,
så det var dét Winnie valgte.
- Det virker jo nok lidt tilfældigt, men jeg fandt hurtigt ud af,
at jeg var havnet i et rigtig spændende fag, fortæller hun.
Hun blev ansat i en klinik i Hjørring, hvor hun bor, men
jobbet var ikke noget drømmejob, så hun ville videre. Når
man bor i Hjørring ligger der ikke klinikker på hvert et gadehjørne, og så må man være lidt smidig, når man søger
arbejde, og det var Winnie.
- Der var to muligheder i nærheden af Hjørring. Det ene
var Romulus Spa & Wellness, og de søgte en massør eller
lignende, så jeg tænkte, at jeg var “eller lignende” og søgte
jobbet, griner Winnie.
En OK arbejdsplads
Når der kun var to mulige arbejdspladser for Winnie, skyldes det, at hun insisterede på at få en arbejdsplads med
overenskomst. Derfor ringede hun til DFKF og spurgte, om
der var sådan nogle i nærheden.
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- Jeg ville have en arbejdsplads, hvor der var overenskomst, fordi jeg ville føle mig sikker på at blive ordentlig
behandlet. Hos forbundet fik jeg at vide, at der var de to, og
så var det jo heldigt, jeg fik job det bedste sted, griner hun.
Nu er Winnie blevet arbejdsmiljø-repræsentant, og det kan
hendes kolleger være godt tilfredse med, for det er hårdt
arbejde at massere og godt at have en, der sørger for at
arbejdsmiljøet er i orden.
- Vi går meget op i arbejdsmiljø. Når man starter hos os
får man betalt et massagekursus, hvor man blandt andet
lærer ergonomi. Vi er også gode til at passe på os selv og
hinanden i det daglige, så vi ikke bliver slidt ned.
Blandt andet er alle de faste medarbejdere med i en cirkulation, hvor de skiftevis behandler gæster, passer receptionen
og sørger for, at der er frisk frugt og ser pænt ud i spaen.
Ingen massage til
maNden
Nu har Winnie snart masseret,
pealet og wrappet kunder i spaen
i ti år, og selvom hun oprindeligt
var specialiseret i avancerede ansigtsbehandlinger, er hun blevet
rigtig glad for at give kropsbehandlinger.
- I starten syntes jeg, det virkede helt uoverskueligt at skulle
behandle en kæmpestor krop,
for jeg var jo kun vant til at forholde mig til ansigter, men jeg fik
et massagekursus, og så vænnede jeg mig hurtigt til det,
siger Winnie.
Selvom hun godt kan lide at give massage, er det dog ikke
noget, manden derhjemme nyder godt af. Hvis han trænger til en tur på briksen, bliver han pænt sendt ud af døren.
Det gælder også resten af omgangskredsen.
- Jeg bliver rigtig tit spurgt af folk, om jeg vil give behandlinger udenfor arbejdstid. Men hvis jeg siger ja bare en
gang, stopper det aldrig. Det er jo fysisk krævende at massere andre, så jeg har simpelthen brug for at slappe af, når
jeg holder fri. Folk må booke en tid hos mig, når jeg er på
arbejde, hvis de vil masseres af mig.
Kvinder er bedst til bare numser
På Romulus Spa & Wellness er de 13 ansatte, og alle er
kvinder. Det er ikke fordi, de ikke kan lide mænd, men de
mænd, der har arbejdet der, er hurtigt stoppet igen. Winnie
mener dog ikke, at det er hende selv og kollegerne, der
skræmmer dem væk.
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- Jeg ved det ikke, men jeg tror, det har noget at
gøre med, at gæsterne er helt nøgne, og det kan
være for grænseoverskridende for mandlige massører at skulle massere bare numser, siger hun.
Winnie selv har vænnet sig til nøgenheden og konstaterer på tørt nordjysk, at det er nemmere at give
algeindpakninger og kropsmassager, når der ikke
er et par store badeshorts i vejen.
- De kommer jo lige fra spaen og det er altså ikke
så smart med sådan noget vådt badetøj. Der er
selvfølgelig nogle af de unge piger, der ikke er så
vilde med at skulle være nøgne, og så får de lov at
beholde bikinien på, men de fleste tager det nu ret
afslappet.
De manglende mænd er heller ikke noget problem.
De 13 kvinder er gode kolleger, og på tværs af alder og forskelligheder har de det sjovt og hyggeligt
på jobbet. Og så arbejder de jo på en stor arbejdsplads, hvor der er mænd ansat i de andre afdelinger, pointerer Winnie.
- Der mangler ikke mænd til julefrokosterne, griner
hun.

Søger du job, og vil du ligesom Winnie
gerne være sikker på, at din kommende
arbejdsplads har overenskomst, så er du
altid velkommen til at kontakte Dansk
Frisør & Kosmetiker Forbund. Vi kan fortælle dig, hvilke arbejdspladser, der har
overenskomst i dit lokalområde.

Vi har alle et ansvar
På Romulus Spa & Wellness er to
af de ansatte elever. Det kan godt
give lidt udfordringer, for spaen
tilbyder ikke alle de behandlinger,
eleverne skal læres op i.
For eksempel er de nødt til at
lære at lægge make-up på skolen.
Alligevel vælger de at tage elever
ind, for det er trods alt langt bedre for de unge end at måtte nøjes
med en skolepraktik.
Hos Romulus vil man kun ansætte
medarbejdere med en ordentlig
uddannelse, og det forpligter.
- Hvis man vil have faglært personale, må man være med til at
uddanne dem, siger Winnie.
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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

Provisionsminimalløn
og garantiløn
eller minimalløn
& MINDSTELØN
Overenskomstansatte frisører og kosmetikeres løn er sammensat af
provisionsminimallønnen + provision. Lønnen regnes altid ud pr. uge.
Det er ugens arbejdstimer + ugens omsætning (din indtjening til salonen)
du bruger til at beregne din løn.
Bliver din timeløn mindre end 137,75 kr./timen, skal du have garantilønnen
som pr. 1. marts 2019 er kr. 137,75 i timen for fuldtidsansatte.
For deltidsansatte er garantilønnen kr. 140,75 kr. i timen.

Et eksempel på beREgning af løn
I eksemplet er der arbejdet 37 timer og indtjent/omsat for 15.000 kr. på en uge
I overenskomsten er det fastsat hvordan provisionen skal beregnes:

Din indtjening til salonen:

15.000,00

÷ Moms af indtjeningen (15000 ÷ 20%)

- 3.000,00

÷ Fradrag for timer (131,49 x 1,5 x 37 timer):

- 7.297,51

Beregningsgrundlag provision:		
Provision 15% af 4702,49		

4.702,49
705,37

Din løn:
Provisionsminimalløn 37 timer x 131,49

4.865,13

+ Din optjente provision:			

705,37

Din samlede løn for perioden: 		

5.570,50

Din timeløn i denne periode er kr. 5570,50 / 37 timer =kr.150,55
Garantilønnen udbetales kun i den situation, at timelønnen ligger under 137,75.
Da timelønnen i dette eksempel er kr. 150,55 er det den timeløn, der skal
udbetales.

Provisionsminimalløn og garentiløn eller minimalløn & mindsteløn
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DFKF bliver ofte spurgt, hvad der bedst kan betale sig - en stigning i
”timelønnen”, i provisionssatsen eller i garantilønnen.
Det er der ikke et enkelt svar på, fordi det afhænger af din omsætning.
”Timeløn” er ikke et begreb, der findes i overenskomsten, men i praksis kan vi se, at mange frisører får en højere ”timeløn” end provisionsminimallønnen. Derudover får de provision, som ALTID beregnes på
baggrund af provisionsminimallønnen i overenskomsten uanset den
aftalte højere ”timeløn”.
Nedenfor er der udarbejdet en tabel med eksempler over lønindtægten
ved forskellige omsætninger og en arbejdstid på 37 timer. For hver
omsætning er lønnen angivet ved forskellige vilkår:
1:		Løn og provision efter overenskomsten
2:			Provisionen er hævet til 20%
3:		”Timelønnen” er hævet med 5 kr.
		
(provisionsminimallønnen på kr. 131,49 + kr. 5 = kr. 136,49).

Timer

Omsætning

1: Løn og Provision
på OK-vilkår (kr.)

2: Løn på OK-vilkår og
provision på 20% (kr.)

3: Provision på OK-vilkår
og ”timeløn” på kr. 136,49
(kr.)

37

10.000

4.970,50

5.005,63

5.155,50

37

12.000

5.210,50

5.325,63

5.395,50

37

13.000

5.330,50

5.485,63

5.395,50

37

14.000

5.450,50

5.645,63

5.635,50

37

15.000

5.570,50

5.805,63

5.755,50

37

18.000

5.930,50

6.285,63

6.115,50

37

20.000

6.170,50

6.605,63

6.355,50

37

25.000

6.770,50

7.405,63

6.955,50
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Tabellen viser, at det bedst kan betale sig at få en forhøjelse på timelønnen ved
en omsætning mellem kr. 10.000 og kr. 13.000. Når omsætningen stiger til kr.
14.000, kan det bedst betale sig at få en lønforhøjelse på provisionssatsen.
Endelig kan man forhandle sig til en højere garantiløn. Det betyder, at du
i perioder med faldende omsætning altid er garanteret den forhandlede
garantiløn.
Skal du forhandle løn, og vil du finde ud af, hvad der kan betale sig for dig?
Så kan du nu indtaste provisionsats, provisionsminimallønsats og
garantilønsats i lønberegneren på www.dfkf.dk. Du kan naturligvis stadig
benytte lønberegneren til at kontrollere din løn. Du behøver kun at indtaste
din indtjening og timetal.

Gældende satser i perioden
1. marts 2019 – 28. februar 2020:
Provisionsminimalløn kr. 131,49
Garantiløn kr. 137,75 (fuld tid)kr. 140,75 (deltid)
Provision af behandlinger 15 %
Provision af varesalg (kun Wellness OK) 10 %
Pension egen 4 %
Lønmodtagers ATP-bidrag* kr. 94,65
*Der indbetales ATP af både arbejdsgiver og lønmodtager. Satsen varierer i forhold til antallet af
timer man er ansat. Eksemplet her er lønmodtager der har mere end 117 timer pr. måned.

— SØGNEHELLIGDAGE —
En søgnehelligdag er en helligdag, der
ikke falder på en søndag, fx langfredag.
Søgnehelligdagene kaldes også ”skæve
helligdage”.
Elever har fri på søgnehelligdagene med
fuld, almindelig løn.
Følgende dage er
søgnehelligdage:

Rekord i
pensionstjek
i 2018
Medlemmer med pension iPensionDanmark
tjekkede i 2018 pensionen over 800.000
gange, hvilket er ny rekord.
Har du tjekket din pension?
Du kan nemt og hurtigt tjekke din pensionsordning ved at logge ind på dine personlige
pensionssider – enten via pension.dk eller via
PensionDanmarks app.

Nytårsdag
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Juleaftensdag
1. juledag
2. juledag

Her har du fuldt overblik over opsparingen og
de forsikringer, som er en del af ordningen.

Flytning af den ugentlige
fridag
Den faste ugentlige fridag kan i uger med
skæve helligdage flyttes til en anden dag,
eller der kan betales overarbejdsbetaling.
Flytningen skal varsles med 4 uger. Parterne
skal til enhver tid forhandle.

Første gang du bruger app’en på telefonen, skal
du logge på med en pinkode, som du skal bruge
NemID til.

Det benyttede rigtig mange sig af i 2018,
hvor det blev til over 800.000 logins. Det er
ny rekord og en stigning på over 50 procent i
forhold til året før. Fire ud af ti logins skete via
PensionDanmarks app.
Du behøver ikke logge ind med NemID
Du kan hente PensionDanmarks app i App
Store eller Google Play.

Herefter kan du frit bruge app’en på din telefon – blot med pinkoden.
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Tekst / Rikke Bjerge
Foto / Marianne Jensen

DFKF til kamp på Christinansborg
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Frisørernes muskel- og skeletskader var på dagsordenen, da formand
for DFKF, Lone Nordentoft Frost var til møde på Christiansborg. Missionen er at få ændret loven, så medlemmerne kan få anerkendt muskel- og
skeletskader som arbejdsskader.
Drømmen om at blive frisør kan desværre ende som
lidt af et økonomisk mareridt, hvis du får slidskader
af at stå og arbejde forkert. Faktum er at ud af alle
frisører, der forlader faget, sker det for 37 procents
vedkommende på grund af muskel- og skeletskader.
Men ikke en eneste
får det godkendt som
arbejdsskade
med
med dertilhørende erstatning.
- Vores største udfordring er, at vores ret
statiske
arbejdsstilling er uden vægt, og
derfor passer vi ikke
ind i den kasse, som
Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen red.) har sat
op for arbejdsskader,
forklarer DFKFs formand, Lone Nordentoft Frost.
Det kæmper hun en
kamp for at få ændret
ved blandt andet at
råbe politikerne op og
gøre opmærksom på
problemet.
- Det er så frustrerende. Vi har nul procent godkendte arbejdsskader indenfor muskel- og skeletområdet, og medlemmerne ved ikke, hvad de skal stille
op, når de bliver ramt. Det er vigtigt for mig at sige,
at det her ligger mig meget på sinde, forklarer DFKFs
formand, som selv er uddannet frisør og haft egen
salon i en årrække.
Hed debat på Folkemødet
Invitationen til mødet på Christiansborg kom fra den

socialdemokratiske folketingspolitiker og S-ordfører
Lennart Damsbo-Andersen, som Lone Nordentoft
Frost sad i panel med til folkemødet på Bornholm
i sommer. I panelet diskuterede flere fagfolk den
manglende anerkendelse af muskel- og skeletskader, og debatten gik
hedt for sig.
Efter paneldebatten
inviterede
Lennart
Damsbo -Andersen
DFKFs formand til en
videre diskussion om
emnet på Christiansborg, og mødet blev
sat til 14. november
sidste år. Med sig havde hun John Nielsen,
formand for Serviceforbundet, som DFKF
er en del af, samt redaktør og hårartist,
Marianne Jensen.
Vores medlemmer
er pressede
- Jeg havde brug for
at konkretisere overfor Lennart Damsbo-Andersen, at vi
er et fagforbund, der
gør rigtig meget for
vores medlemmer,
men at vi ikke kan gøre noget ved det her, før der
kommer en lovændring, så muskel- og skeletskader kan anerkendes som arbejdsskader. Jeg gjorde
ham også opmærksom på, hvordan vores medlemmer bliver pressede af, at uautoriserede frisører
kommer hertil og klipper for 150 kr. Det gør, at vores medlemmer bliver enormt stressede og mere
slidt ned. Pensionsalderen stiger, samtidigt med at
man i vores fag ser en nedslidning i en ung alder.
Det hænger ikke sammen, slår Lone Frost fast.
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Skal tages op på Folketinget
Mødet gik godt og endte med et konkret forslag
om, at DFKF får foretræde for Folketinget, når alt
relevant forskningsmateriale ligger klar.
At få foretræde vil sige, at man har 15 minutter til
at fremlægge sin sag foran det relevante folketingsudvalg, som vil sidde og lytte til synspunkterne.
Ifølge DFKFs formand Lone Nordentoft Frost bliver
det aktuelt, når relevant forskningsmateriale ligger
klar om små tre år. Sagen er nemlig den, at DFKF
har fået bevilliget en stor sum penge til forskning
af muskel- og skeletskader blandt fagforbundets
medlemmer. Her skal Bispebjerg Hospitals forskningsenhed over de næste 3 år undersøge og lave
målinger på saloner og af medlemmerne for at undersøge sammenhængen mellem arbejdsstillinger
og arbejdsskader.

DFKF

g

hristiansbor
p på C
til kam

Resultaterne af undersøgelsen skal sendes til beskæftigelsesministeren - og kan altså også tages
med, når DFKF får foretræde for Folketingets udvalg. Lennart Damsbo-Andersen har også lovet at
kommentere på oplægget forinden.
- Vi har fået vendt debatten fra Folkemødet til noget
rigtig positivt. Jeg er tilfreds med mødet og forventer selvfølgelig, at Lennart Damsbo-Andersen kommer til at hjælpe med de her ting, der betyder så
meget for vores medlemmer, siger Lone Nordentoft Frost.
Det er Arbejdsmiljøforskningsfonden, der har bevilliget penge til forskning af frisørernes arbejdsskader. Forskere på Bispebjerg Hospitals Arbejds- og
Miljømedicinsk afdeling står for projektet, som er i
gang og varer tre år.

Nu får du ikke flere girokort fra os

Nu får du
ikke flere
girokort
fra os
Fremover finder du ikke girokort fra Serviceforbundet, Min A-kasse og din landssammenslutning
i din postkasse. I stedet sender vi kontingentopkrævningerne til din e-Boks. Det gør vi for ikke at
bruge dine penge på frimærker og for at sikre, at
brevene når frem til dig.

Jeg sidder klar til at hjælpe dig
Hvis du synes, det driller, eller du har spørgsmål,
er jeg og resten af medlemsafdelingen klar til at
hjælpe dig. Vi kan også oprette betalingsserviceaftalen for dig. Bare ring til mig på telefonnummer
3547 3903, så finder vi ud af det sammen.

Tilmeld din regning til Betalingsservice
Det er nemt at tilmelde din regning til Betalingsservice. Og når du gør det, sparer du tid og gør dit liv
en smule nemmere, fordi regningen bliver betalt
automatisk hver måned.

P.S. Hvis du i forvejen er fritaget for digital post
fra os, kan du se helt bort fra denne besked. Dine
girokort vil lande i din postkasse, præcis som de
plejer.
Venlig hilsen

For at tilmelde din regning til Betalingsservice,
skal du logge ind på din netbank og finde det sted,
hvor du kan oprette betalingsserviceaftaler.
Dér skal du indtaste de her cifre:

Dorte Bartelt
Medlemsafdelingschef

PBS-nummer: 04969367

Telefon: 7015 0400

(nogle banker kalder det blot ’BS-nummer’)

Direkte: 3547 3903

Debetgruppenummer: 00001
Kundenummer: (dit medlemsnummer)
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68

hårfarvestoffer
indgår ikke i
standarD
allergitests

Når man bliver allergitestet, kan man ikke regne med, at man testes for alle de
stoffer, man arbejder med. 68 hårfarvestoffer indgår nemlig ikke i testen, der
udføres.
Tekst / Maibrit Jürs

Eksem er en kendt risiko ved frisørfaget, og
mange frisører er blevet testet for allergi overfor
den lange række stoffer, de arbejder med hver
dag. Men i takt med, at industrien introducerer
flere og flere farvestoffer, viser det sig, at testen
formentlig ikke er fuldstændig og dermed kan
allergier overfor hårfarvestoffer overses.
Et europæisk hold af forskere har nemlig fundet
ud af, at 68 hårfarvestoffer, anvendt i ikke-oxidative hårfarveprodukter, ikke er dækket af
standard allergitesten. De indgår simpelthen ikke
i de testserier, man bruger, når man eksempelvis
undersøger en frisør med eksem.
- Der er så mange forskellige ingredienser involveret, at det kun er et fåtal af farvene, vi rigtig
ved noget om med hensyn til allergi. I studiet
fokuserede vi først på at identificere de farvestoffer, som bruges. De er alle godkendte, men
alligevel er nogle mistænkt for at være hormonforstyrrende, hud-irriterende og allergifremkaldende ifølge CAS databasen.
- Vi kender til enkelte tilfælde af allergiske
reaktioner mod for eksempel basic blue 99, som
er et af de mest udbredte farvestoffer. Også
Basic Violet 2 er hud- og luftvejsirriterende og
klassificeret som muligvis kræftfremkaldene,

fortæller Sanne Skovvang Steengaard, der er en
af forskerne bag undersøgelsen.

Risiko for flere syge

Sanne Skovvang Steengaard understreger, at
der ikke er grund til at tro, at man har overset
nogle særligt stærke allergener, men man ved
endnu ikke, hvor problematiske de 68 stoffer er.
- Vi ved ikke, om vi har en overset gruppe af
patienter her. Nogle af de patienter, der får allergiske reaktioner, fandt vi aldrig frem til, præcis
hvad der var årsagen. Derved er de i risiko for at
det sker igen, da de ikke ved, hvad det er, de skal
undgå. Hvis nogle af farverne er særligt allergifremkaldende, fanger vi det måske ikke, og
derved bliver flere folk syge end nødvendigt,
fortæller hun.
På Videncenter for frisører og kosmetikere vil
man derfor gå i gang med at undersøge, hvordan
man kan inddrage disse stoffer i udredningen af
patienter, der viser tegn på allergi for hårfarver.
- Det er et virkelig vigtigt projekt at gå i gang
med, og det er bestemt noget, vi skal have kigget
på her i 2019, siger Ulrik Fischer Friis, der er
projektleder på centeret.

68 hårfarvestoffer indgår ikke i standard allergitest

Allergi uden at vide det

Når der ikke testes for stofferne som er anvendt
i hårfarverne, kan man i princippet have kunnet
gå rundt med eksem i årevis i den tro, at det ikke
skyldes hårfarvemidler, fordi ingen har kunnet
finde ud af, hvad årsagen til eksemen var.
- Vi kan ikke vide hvem og hvor mange, der
udvikler allergi og for hvilke stoffer. Derfor er det
vigtigt, at vi får tilføjet så mange af disse stoffer
som muligt i vores testpanel og så hurtigt som
muligt. For i og med, at vi ikke tester for dem nu,
så kan vores patienter have et allergiproblem
uden at vide det, siger Ulrik Fischer Friis.
Så man kan godt gå rundt og tro, at man ikke har
en allergi, fordi man er blevet testet negativ, men
alligevel have det. Dermed er der risiko for, at
man i god tro fortsætter med at udsætte sig selv
for de allergifremkaldende stoffer i salonen eller
derhjemme.
- I og med at producenterne har fremstillet nogle
hårfarveprodukter, som man ikke har været opmærksom på kan indeholde allergifremkaldende
stoffer, er der ikke blevet udviklet tests for de
hårfarvestoffer, som er anvendt i produkterne.
Da vi ikke har vidst, der var en risiko, har vi heller ikke kunnet teste patienterne for dem.

Hårfarveprodukter for nye til tests

De 68 stoffer er alle fundet i såkaldt ikke-oxidative
hårfarver. Man har ikke tidligere haft mistanke til
denne type hårfarver, og derfor har de ikke været
en del af det panel af hårfarvestoffer, man tester
for i forbindelse med en undersøgelse for allergi.
- Gennem mange år har man haft fokus på stofferne i de oxidative hårfarver (permanente eller
semipermanente hårfarver, der blandes umiddelbart før brug), mens ikke-oxidative produkter
(midlertidige hårfarver, der købes færdigblandet)
her i blandt de såkaldte New Generation hårfarver, er relativt nye og derfor indgår de ikke i de
tests, der bruges hos hudlægerne, siger Ulrik
Fischer Friis.

Der skal udvikles nye testserier

Forskernes konklusion er, at de 68 stoffer bør
undersøges nærmere, og den opgave har Ulrik
Fischer Friis påtaget sig. Han vil finde ud af,
hvordan man bedst tester stofferne, så der kan
udvikles nye testserier. Det er et større arbejde,

der kræver mange timer både på kontoret og i
laboratoriet, men hvor lang tid, det tager, kan
han ikke sige.
- Jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi bliver
i stand til at teste for de her stoffer hurtigst
muligt. Men det tager tid, fordi der er tale om så
mange stoffer, som vi skal gennemgå enkeltvis.
Det er en lang proces, og jeg er kun lige ved at
gå gang, så jeg kan desværre ikke sige noget
om, hvornår frisørerne kan blive testet, forklarer
han.

Ingen betydning for erstatning

De manglende testmuligheder bør ikke have
nogen konsekvenser for, om man kan få erstatning. For hvis man har håndeksem, og lægen
vurderer, at det er arbejdsbetinget, så har lægen
pligt til at indberette det til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring – uanset om der er tale om et
irritativt eller allergisk kontakteksem.
- Hvis man har håndeksem og ikke reagerer på
allergitesten, vil lægen formentlig vurdere, at
man har et irritativt håndeksem, som skyldes, at
frisørens våde arbejdsmiljø, siger Ulrik Fischer
Friis.
- Det vigtigste er, at vi får undersøgt, hvilke af de
68 hårfarvestoffer der er allergifremkaldende, og
som vi har mulighed for at teste for, så vi får en
så dækkende allergitest som mulig. Derved overser vi ikke en allergi og patienten kan hurtigere
blive rask og beholde sit arbejde uden at skulle
slås med eksem.

Husk handsken!
Uanset om man har allergi eller irritativt
kontakteksem, er det vigtigt, at man
tager sine forholdsregler og anvender
handsker, blandeskab, udsugning med
mere, så man undgår at komme i hudkontakt med produkter, som kan være
allergifremkaldende. Hvis man undgår
den direkte kontakt, er risikoen for at
udvikle allergi og eksem.
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Studio
Shooting
Star *
Tekst / Rikke Bjerge
Fotos / Julie Dam

Shooting Star er en fast
artikelserie i Spejlet, hvor
DFKFs medlemmer får
plads til at vise deres kreative og talentfulde sider
og kan inspirere
hinanden.
I dette nummer er vi med
backstage til Shooting
Star, hvor vi får indblik i
en dag på settet, når fire
dygtige frisørelever gør
klar til photoshoot.

Normalt ligner DFKFs store kontorlokale på
Østerbro i København ethvert andet typisk mødelokale uden mange farver på hverken møbler
eller vægge. Et sted, hvor der træffes vigtige
forbundsbeslutninger. Men i dag er kontoret
omdannet til et backstage-rum med hårlak, stikdåser med ledninger til føntørrer og glatte- og
krøllejern, sprayflasker og makeup i alle farver.
Anledningen er Shooting Star, som er et fast
indslag i Spejlet, hvor fire talentfulde frisørelever
ankommer til forbundet med hver deres store
kuffert fyldt med makeup- og hårgrej og gør
modeller klar til photoshoot.
En af dem er frisørelev Monica Nielsen, som til
dagligt arbejder i Den magiske Saks i Tølløse.
- Jeg er her i dag, fordi jeg tænkte, det kunne
være en fed mulighed for at prøve det af. Det er
lidt grænseoverskridende, at alle skal se resultatet i Spejlet, men det er jo også det fede ved det,
siger hun.
Med Marianne Jensen som assistent
De fire Shooting Stars får assistance af stylist
Marianne Jensen, som sørger for at få det bedste
ud af frisørerne og hårmodellerne.
- Ej, det er smukt, det her. Det er et perfekt udtryk. Prøv lige at se håret her, hvor ser hun kæk
ud, lyder det begejstret fra hårstylisten.

Har du lyst til at være med
i STUDIO Shooting Star?
Så skriv til mj@mariannejensen.dk
Praktisk info:
Det er gratis og kun for medlemmer
af DFKF. Du skal kunne møde op på
en aftalt dag i DFKFs lokaler i
København.
Det tager 4-5 timer – frokost er
inkluderet. Du får lov til at vise din
kunnen og kreativitet, og får taget
professionelle fotos af din hårmodel.
De professionelle fotos kan du
bruge i din portfolio, og de bliver
bragt i Spejlet.

Udover at være personlig stylist for kunstnere
som Mø og Sharin Foo er Marianne Jensen også
redaktør på Spejlet og en fast del af Shooting
Star-dagen, som har været en del af Spejlet i 4
år. Og det er der en særlig grund til, forklarer
redaktøren.
- Shooting Star er en vigtig del af Spejlet, fordi
det er en måde at give bladet tilbage til medlemmerne ved at vise deres dygtige håndværk.
Og så er det også en måde at hjælpe dem godt
videre på. Som frisørelev er det dyrt og kræver
planlægning at få fotograferet sine ting i et studie af en professionel fotograf. Det kan lade sig
gøre her på Shooting Star, og billederne kan du
bruge som dit visitkort, når du skal ud og søge
job, siger Marianne Jensen.
Fotostudie på kontoret
Billederne bliver taget i den bagerste del i DFKFs
kontorlokale, som i dag er omdannet til fotostudie. Rummet prydes af en stor fotolampe og et
hvidt fotolærred med en stol i midten til hårmodellerne.
Stemningen er god, musikken flyder ud af højttaleren, og selv om frisørerne er i dyb koncentration, er der stadig plads til grin og snak, mens
den professionelle fotograf Julie Dam skyder de
smukke fotos. Stylist Marianne Jensen assiste-

rer og sørger for, at looket sidder lige i skabet.
- Er det ikke meget lækkert? Prøv lige at dreje
lidt mere, frisuren er så spændende bagfra. Må
jeg lige låne din spidskam igen, siger Marianne
Jensen, mens hun nænsomt retter på håret, så
lyset spejler sig i påfuglefjerene på den fantasifulde frisure.
En lærerig dag
- Det er lige sådan noget, der skal være plads til i
dag. Et kreativt forum, hvor du kan dyrke din dna
og lege lidt mere, end hvad der måske normalt
er tid til i en salon. Jeg vil gerne vise vores
medlemmers kærlighed til håret som en modvægt til det tungere faglige stof fra fagforbundet.
Den kærlighed til faget, synes jeg, vi ser i dag på
Shooting Star, og jeg har endnu ikke oplevet nogen deltagere, som ikke har haft en god og lærerig
dag, siger hun.
En af de mange tilfredse Shooting Stars er Vanessa Kurtovic, 21 år, som er den første frisør, hvis
model er færdig i dag.
- Jeg synes, det har været en rigtig sjov dag.
Jeg har lært meget om krøller og fletninger, som
Marianne har kigget på sammen med mig, og jeg
har fået fif, jeg kan bruge. Og så er det sjovt at
se modellen få taget billeder og se slutresultatet,
når håret er færdigt. Jeg glæder mig til at se det
hele i Spejlet, siger hun.
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Frisør:
Katrine Albæk
Alder:
21 år
Elev:
3. år
Salon:
Nordic Hair Concept
By:
Lyngby
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Charlotte
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kan lave selv. Du skal være særligt opmærksom på, at
du får hele håret med, når du krøller det, og at håret ikke
kruser. Vi skal have nogle pæne bølger.

Min frisure:
Jeg har valgt at vise en frisure, man selv kan bruge i sin
hverdag. Det er nogle krøller lavet med en syl. Jeg friserer
dem ud, så det bliver pæne bølger og ikke så krøllet, og
den ene side friseres tilbage. Jeg har valgt den, fordi jeg
synes, den er flot, og fordi man selv kan lave den. Den er
både god til hverdag og til fest.
Sværhedsgrad:
Sværhedsgrad: Den er ikke svær, det er en frisure, man

Min drøm:
Det er frisørfaget, jeg brænder for, og mit primære mål
er at være en af de bedste frisører i landet. Det kan åbne
døre, så jeg får mulighed for en masse spændende ting.
Jeg kæmper for at være dygtig og har meget høje krav til
mig selv. Jeg har altid interesseret mig for hår, og når jeg
fokuserer på noget, vil jeg gerne være bedst til det.
Om ti år ser jeg stadig mig selv i den salon, jeg er i nu,
Nordic Hair Concept, men til den tid har jeg arbejdet mig
op, så jeg får lov til for eksempel at undervise. Det største, der kan ske for mig, er, at jeg måske en dag får min
egen salon.

29

Frisør:
Kia Lykke Flindt-Larsen
Alder:
27 år
Elev:
3. år
Salon:
Frisør Casa Nova

Studio
Shootin
Star * g

By:
Rønde
Salon:
Hair dé lux
By:
Grenaa
Model:
Johannes

Min frisure:
Jeg skal lave et look, hvor det er redt ned i panden og
over til siden. Jeg har valgt frisuren, fordi jeg synes, det
skulle være lidt fedt og anderledes end det hår, man ser
hele tiden. Det er en frisure, jeg har lavet i samarbejde
med kollegaer i salonen.
Jeg foretrækker herreklip og elsker den her rolige samtale, man kan have med herrer. Det er lidt mere hyggeligt.
Jeg kan også lide at klippe herrehår. Der er så mange muligheder, og man kan være virkelig kreativ. Det er lige mig.
Sværhedsgrad:
Den er svær, synes jeg. Der er en del nussearbejde og
præcision. Det skal fades sammen med en kniv.
Min drøm:
Jeg vil gerne være på salon halvdelen af tiden, fordi jeg

godt kan lide den her hverdag og samtale med kunden.
Jeg er meget glad for salonen og for min chef og mester,
hvor jeg er nu. Salonen går meget op i, hvad man har lyst
til og interesserer sig for.
Den anden halvdel af tiden vil jeg være ude til shows
som makeup-artist og stylist, hvor jeg gør modeller klar til
photoshoot eller catwalk. Jeg er uddannet makeupartist
og har været på et show, hvor jeg skulle touche modellerne op. Det var virkelig fedt, at der var pres på, så det laver
jeg også om 10 år.
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Frisør:
Monica Nielsen
Alder:
25 år
Elev:
3. år
Salon:
Den magiske Saks
By:
Tølløse
Model:
Charlotte

io
Stud ting
Shoo*
Star

Min frisure:
Vi kan kalde den for ’Påfuglen’. Jeg har valgt den for at
være lidt anderledes, og jeg har selv fundet på den. Det
er ikke gå-i-byen hår, men mere udklædning og fashion.
Den kunne være god til maskebal.
Sværhedsgrad: Jeg synes, den er svær. Der er en del
renfrisering. Man skal være meget opmærksom på place-

ringen af den, for ellers kan den se forkert ud, da den er
så stor. Valken er dog ikke håndlavet.
Min drøm: Jeg drømmer om at blive freelance-stylist og
vil gerne style folk, før de skal noget stort. Det gælder
både hår, tøj og makeup. Om 10 år kunne jeg godt tænke
mig at være i udlandet og style modeller, før de skal på en
scene.
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Frisør:
Vanessa Kurtovic
Alder:
21 år
Elev:
4. år
Salon:
Helles Salon

Studio
Shootin
Star * g

Min frisure:
Jeg har valgt at lave en meget feminin frisure med blandet
krøl og flet. Jeg har lavet den før til en prøve på skolen,
men det her er min helt egen version. Det er en meget
speciel frisure, som er god til bryllupper eller et større
arrangement.
Sværhedsgrad:
Jeg synes, den er svær at lave. Fletningerne skal være
helt lige. Og krøllerne skal ikke være for meget men

By:
Skælskør
Model:
Josefine

renfriserede. Og så er der renfrisering ude på siden også.
Krøllerne spiller en stor rolle i frisuren.
Min drøm:
Om 10 år regner jeg med, at jeg er stylist og makeup-artist, og jeg drømmer om at være ude på shows. Man
møder mange mennesker, og man kan udfordre sig selv.
Jeg synes, det kunne være spændende også at prøve
noget andet end salon.
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Ja tak til tidligere pension!

Ja tak
til tidligere
pension!
Der er valgkamp i luften, og pensionsalder
er et vigtigt tema. I DFKF siger vi ja tak til
muligheden for at kunne gå tidligere
på pension.
Tekst / Maibrit Jürs

Den første raket blev kun lige affyret, inden vores
arbejdsliv blev forlænget med et endnu halvt år. Regeringen med Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen
hævede igen pensionsalderen, så de, der i dag er
18 år, skal arbejde til de er 75.
Det betyder, at de yngste medlemmer af DFKF kan
se frem til rundt regnet 60 år i salonen eller på klinikken. 60 år i en branche, hvor cirka 40 % af dem, der
forlader faget før tid, gør det på grund af nedslidning.
- De unge skal arbejde 10 år længere end den generation, der går på pension nu. Det er fuldstændig
forrykt, at man kan forlange at folk i vores fag skal
kunne holde så mange år med fysisk hårdt arbejde,
siger formand i DFKF, Lone Frost.

Nyt håb om tidligere pension
Derfor siger DFKF ja tak til statsministerkandidat
Mette Frederiksens (S) forslag om, at folk med hårdt

fysisk arbejde skal kunne gå tidligere på pension.
Hvis hun bliver valgt som landets statsminister ved
det kommende valg, vil hun indføre det, hun kalder
differentieret pension. Det vil betyde, at de der har
hårdest arbejde og starter tidligst på arbejdsmarkedet også vil kunne gå tidligere på pension.
Detaljerne i planen vil først komme på plads efter
valget, for det skal ske i samråd med fagforbundene. Men udspillet lyder: “De mest nedslidte fortjener også en værdig pension”, og det skal give danskere med hårdt fysisk arbejde ret til at gå tidligere
på pension.
- Jeg synes, det er en fair ordning, der sikrer bedre
ligestilling mellem højt- og lavtuddannede lønmodtagere. Lige nu er der mange års forskel på, hvor
længe folk skal arbejde, fordi de højtuddannede typisk kommer en del år senere på arbejdsmarkedet
end lønmodtagere med kortere uddannelser. Den
forskel vil ordningen udligne, siger Lone Frost.

Ja tak til tidligere pension!
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Løkkes pensionsplan

For personer født efter:
1. januar 1954
1. juli 1954
1. januar 1955

K

J TA

Pensionsalder:
65,5 år

NE

66 år

66,5 år

1. juli 1955

67 år

1. januar 1963

68 år

1. januar 1967

69 år

1. januar1971

70 år

1. januar 1975

71 år

1. januar 1979

72 år

1. januar 1983

73 år

1. januar 1987

73,5 år

1. juli 1991

74 år

1. januar 1996

74,5 år

1. juli 2000

75 år

1. januar 2005

75,5 år

1. juli 2009

76 år

1. januar 2014

76,5 år

1. juli 2018

77 år

1. januar 2023

77,5 år

VE
il HÆ
De v
ren:
salde
n
o
i
s
pen
STRE
VEN
STRE
VEN
ALE
K
I
IVE
RAD
SERVAT
ON
K
ANCE
ALLI
ERAL
B
I
L

De vil sænke
pensionsalderen:
Socialdemokratiet
SF
Enhedslisten
Alternativet
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Det årlige rejse og studielegat

Det årlige rejse
og studielegat
Frisørfagets Faglige Ordning uddeler 16 rejselegater i starten af juni 2019.
Hvert legat er på 5.000 kroner og gives som støtte til studier.

Legatet kan søges til følgende:

1.
Kursus på danske eller udenlandske frisørskoler/virksomheder, der er anerkendt af
organisationerne i det pågældende land. Der
skal i ansøgningen oplyses, hvilket kursus man
gerne vil deltage i.

2.
Virksomheds- og studiebesøg i udlandet. Det
skal fremgå af ansøgningen, hvilken virksomhed/messe der søges til.

3.
Deltagelse i de af organisationerne anerkendte,
åbne internationale konkurrencer.
Ansøgninger skal sendes til Frisørfagets
Faglige Ordning inden den 22. maj 2019.
De vil blive vurderet den 6. juni, hvorefter alle
ansøgere vil få svar.

Ansøgere skal være udlærte frisører, der har været
medlem af organisationer, der danner Frisørfagets
Faglige Ordning i mindst et år.

Et medlem, som har modtaget legat, kan først bevilges
nyt legat to år senere. På vores hjemmeside www.
dfkf.dk kan du finde ansøgningsskemaet. Du er også
velkommen til at ringe eller skrive for at få skemaet
tilsendt. Legatet skal anvendes inden 31/12 2020.
Hvis alle 16 legater ikke uddeles et år, kan hovedledelsen vælge at overføre dem til det følgende år.
Ansøgningerne fra frisørsvende sendes til:
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Vermundsgade 1
2100 København Ø
Mrk: Legat
Ansøgninger kan også skannes og sende på mail til:
dfkf@forbundet.dk
Skriv Legat 2019 i emnefeltet
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NU FÅR DU MERE I LØN!
Stigning FRA

STIGNING TIL

106,87 kr. pr. time

108,57 kr. pr. time

OK §5 - Tillæg for søndagsarbejde
For elever under 18 år gælder

53,43 kr. pr. time

54,28 kr. pr. time

OK § 9 - 8-21 aftale

Hverdage 26,73 kr. pr. time

Hverdage 27,15 kr. pr. time

OK § 9 - 8-21 aftale

Lørdage 53,44 kr. pr. time

Lørdage 54,29 kr. pr. time

OK §16 & §17 - Garantilønnen

Fultid 135,75 kr. pr. time

Fultid 137,75 kr. pr. time

OK §16 & §17 - Garantilønnen

Deltid 138,75 kr. pr. time

Deltid 140,75 kr. pr. time

9,65%

10,25%

129,00 kr. pr. time

131,00 kr. pr. time

OK §26 - Børns hospitalsindlæggelse
Ret til maks 5 dage.
De første 2 dage betales fuld løn. For de
Sidste 3 dage betales maksimalt…

124,00 kr. pr. time

126,00 kr. pr. time

OK §27 - Barsel
Stk. 3 Graviditetsorlov

131,00 kr. pr. time

133,00 kr. pr. time

Ugeløn

Timeløn

Overtid pr. time 50 %

2.750,00 kr.

74,32 kr.

111,48 kr.

OK §5 - Tillæg for søndagsarbejde
Dette gælder for svende og elever over 18 år.

OK §21- Søgnehelligdagsbetaling
Denne procentsats er en samlet sats for SH-betaling,
feriefridagsbetaling og særlig opsparing tilsammen pr. 1/3-19:
10,25% = (5%+2,25%+3,0%)
OK §23 - Sygdom
Der ydes fuld løn under sygdom. De første 4 ugers sygdom er det gns.
løn. I 5., 6. og 7. uge dog max 131 kr. timen

OK §39 - Elevlønninger
Elevers løntrin skal forstås således, at når en elev er under 18 år, følges
satserne “Under 18 år”. Når eleven fylder 18 år, skal eleven fra førstkommende lønudbetaling efter fødselsdagen følge satserne “Over 18
år”. Elever, der i særlige tilfælde udfører overarbejde, betales med 50 %
tillæg til timelønnen udregnet efter den oppebårne ugeløn.
Fra og med begyndelsen af den lønningsuge, i hvilken 1. marts 2019
falder, fastsættes elevlønningerne for elever under erhvervsuddannelsesloven således

I 1. læreår skal have AUB satsen. 1/1-31/12 2019:
UNDER 18 år
1. Læreår

Pr. 1/3 2019 udgør lønnen for 2., 3. og 4. læreår:
2. Læreår

2.773,15 kr.

74,95 kr.

112,43 kr.

3. Læreår

3.092,09 kr.

83,57 kr.

125,36 kr.

4. Læreår

3.739,21 kr.

91,32 kr.

137,00 kr.

2. Læreår

3.172,38 kr.

85,74 kr.

128,61 kr

3. Læreår

3.492,80 kr.

94,40 kr.

141,60 kr.

4. Læreår

3.739,22 kr.

101,06 kr.

151,60 kr

5. Læreår (EUX)

3.739,22 kr.

101,06kr.

151,60 kr.
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Randers Mesterskabet 2019 på Tradium
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Randers
Søndag d. 27. januar 2019 blev der for 28. gang afholdt
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Randers Mesterskab
på Tradium i samarbejde med Randers Frisørlaug og Tradium.
På trods af varsel om snestorm og dansk VM-finale i
håndbold, var der stor tilslutning fra publikum, da de 14
frisørelever fra henholdsvis Herningsholm, Århus Tech og
EUC syd og ikke mindst eleverne fra Tradium, kæmpede
om medaljerne.
Jeg er stolt, på fagets vegne, over de unge frisørelever,
som jeg så prioritere konkurrencefaget højt. Jeg ved, at
forud for mesterskabet ligger der mange, mange timers
træning, og det kunne vi tydeligt se på den kreativitet, eleverne udfoldede.
Vi siger tak til ID HAIR, GHD, HeadBrands, Oneblackcar &
Kevin Murphy som sponsorerede de flotte præmier.
Lone N. Frost

rskab

Randers Mesterskabet 2019 på Tradium
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Mesterskabet
på Tradium
Resultat liste RM 2019

rskab

Randers Mester
Sammenlagt:
3. Daniel Sjørup
2. Cecilie Kudsk Madsen
1. Julie V. Ellebæk

te

Bombage:
4. Ninna D. Hansen
4. Tenna Petersen
4. Lotte Cecilie Christensen
3. Victoria s. Vest
2. Cecilie Kudsk Madsen
1. Julie V Ellebæk

Rand

s Mes

Total look:
3. Cecilie Kudsk Madsen
2. Oliver Greger
1. Julie v Ellebæk

9

er

Dame trend:
3. Julie V Ellebæk
2. Christoffer Mariegaard
1. Cecilie Kudsk Madsen

t 20
e
1
a

Herre trend:
3. Daniel Sjørup
2. Christoffer Mariegaard
1. Julie V. Ellebæk

1.6

millioner

i erstatning til DFKFs medlemmer
I 2018 har DFKF medlemmer fået 1.6 millioner kroner i erstatning i
forbindelse med arbejdsskadesager. Erstatningerne er givet til syv
medlemmer, der har udviklet astma, allergi eller eksem på grund af
deres arbejde.
Tekst / Maibrit Jürs
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1.6 millioner i erstatning til DFKFs medlemmer

Det er en kedelig men kendt sag, at frisører i høj
grad er udsatte for at udvikle astma, allergi og
eksem. Det kan betyde et farvel til frisørfaget, og
selvom erstatning ikke fjerner problemet, kan det
hjælpe en til at komme godt videre i arbejdslivet.
I 2018 har syv medlemmer i frisørfaget fået erstatning på samlet 1.6 millioner kroner, fordi de har udviklet astma, allergi eller eksem på grund af jobbet.
- 1.6 millioner er en lille stigning i forhold til de
foregående år, fortæller Alan Winther Nielsen, der
er socialrådgiver i Serviceforbundet og den, der
hjælper DFKFs medlemmer, når de står med en
arbejdsskade.
Han hører mange historier om dårligt arbejdsmiljø
i salonerne, og selvom han er glad for at kunne
hjælpe DFKFs medlemmer med at få erstatning,
ville han ønske, at der blev gjort mere for at forebygge arbejdsskaderne.
- Det er min fornemmelse, at der er kommet mere
fokus på forebyggelse, og at flere og flere er
opmærksomme på, at arbejdsskader er noget, der
skal forebygges. Vi har også flere sager. Sidste år
vandt vi for eksempel den første sag nogensinde
om dårligt arbejdsmiljø i en frisørsalon, hvor vi
lagde sag an mod arbejdsgiveren – ud over at der
var en sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(tidligere Arbejdsskadestyrelsen red.), som vi også
vandt for medlemmet.

Bedre at forebygge
- Vi har mange frisører, oftest unge kvinder, der får
eksem, og nogle af dem får allerede problemer i
deres elevtid. Mens det er godt, at man bliver bedre til at anmelde skaderne og få erstatning, så er
det endnu vigtigere, at vi forebygger, at skaderne
sker. For en erstatning er kun et plaster på såret.
Med den store fokus, der er på, at de unge frisører
lærer at bruge værnemidler allerede på uddannelsen,
kan man under sig over, at der alligevel er frisører,
der må forlade faget med en lidelse i bagagen. Alan
Winther Nielsen mener, at det skyldes er, at man måske ikke altid får brugt de værnemidler, der bør være
til rådighed, når man kommer ud i salonerne.
- Som ung elev er man jo ofte underlagt arbejdsgiverens normer og kotumer. Så hvis arbejdsgiver
siger, at det er noget pjat at bruge handsker, så kan
det være svært at holde fast i, at det vil man altså.
Vi hører jo alverdens mærkelige ting fra medlemmer, der for eksempel får besked på, at de bare
kan vende handskerne om og bruge dem igen.
Det kan være svært at gå op i mod sådan noget,
når man er 17 år, siger han.

Nogle bliver lettere syge
En anden udfordring er, at nogle af os reagerer
kraftigere overfor visse stoffer end andre. Det er
meget individuelt.
- Vi har tilfælde, hvor 17-årige udvikler allergi med
det samme, når de starter i en salon, og så har vi
medlemmer, der arbejder i frisørfaget i 50 år uden
nogensinde at få problemer. Er man disponeret
for at udvikle allergi overfor stoffer i for eksempel
hårfarve eller blegemiddel, så er man selvfølgelig
mere udsat, siger Alan Winther Nielsen.
Man ved sjældent på forhånd, om man er i risiko
for at blive syg, og derfor er det vigtigt, at man
gør, hvad man kan for at minimere risikoen. Det
kan blandt andet være ved altid at bruge handsker
og udsugning, men det kan også være ved at
bruge såkaldt “grønne” produkter, der er mindre
skadelige at arbejde med.

God idé at blive testet
Forebyggelse kan ske på mange måder, og en idé
kunne være, at man lod sig allergiteste, allerede
inden man starter på frisøruddannelsen.
- For mange unge er det en stor drøm at blive
frisør. Det er hele deres liv, og når man er ung,
tænker man jo ikke på, at man kan blive syg af sit
arbejde. Hvis man for eksempel lod sig teste for allergi allerede inden, man startede på uddannelsen,
ville man vide, om man var i risiko for at udvikle
lidelserne, siger Alan Winther Nielsen.
Han mener, at man skal gå efter det job, man brænder for. Men hvis man er disponeret for at udvikle
astma og allergi, og man med stor sandsynlighed
må forlade faget igen inden for få år, ville det være en
fordel at vide det på forhånd, så man ikke ender med
en ubrugelig uddannelse.
- Nogle af de her unge kvinder bliver mærket for
livet, for symptomerne stopper jo ikke nødvendigvis, fordi de forlader faget, siger han.
Han mener, at det bedste ville være, hvis man kunne skåne de unge gennem forebyggende tests.
- Det har alt for store personlige og samfundsmæssige konsekvenser, når man bliver syg af sit
arbejde. Det er fint, der er et erstatningssystem,
der hjælper, når skaden er sket, men det er jo
bedst, når den ikke sker.
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Bliv ikke venner med dine kunder på facebook!

BLIV IKKE VENNER MED DINE KUNDER PÅ

FACEBOOK!
betegnet som hemmeligt er, at oplysningerne
kan føre til et økonomisk tab for forretningen.
Grundlæggende fordi en arbejdsgiver kan lide
økonomisk tab, såfremt de bliver offentligt kendt.
Derfor må du som ansat eller tidligere ansat være
opmærksom på loven.
For en salon vil en forretningshemmelighed blandt
andet være kundekartoteket.

Hvorfor er Facebook problematisk?
Bør du informere om jobskifte på Facebook?
De fleste af os holder os ikke tilbage, når det
kommer til at dele glædelige øjeblikke fra vores
liv med vennerne på Facebook. Men er det nogle
gange bedre at holde sig fra tasterne, når man
har fået nyt job og gerne vil fortælle andre om
det? Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund råder
medlemmerne til at være opmærksomme på, at
det kan have konsekvenser for dig som ansat, hvis
du på sociale medier er venner med kunder eller
samarbejdspartnere fra tidligere arbejdspladser.
Ifølge den nye lov om forretningshemmeligheder,
som trådte i kraft i d. 9. juni 2018, kan du nemlig
blive straffet med bøde eller endda fængsel, hvis
du bliver dømt for at have delt forretningshemmeligheder.

Har frisører og kosmetikere forretningshemmeligheder?
Det har de. Selv om det kan lyde som noget, der
er taget ud af serien Suits eller en James Bond
film, er den god nok. Forretningshemmeligheder
eksisterer og hører alle brancher til. Også vores.
Men hvad er en forretningshemmelighed, og hvorfor kan man blive dømt for brud på loven? Teknisk
set refererer en hemmelighed til noget, som ingen
eller få personer ved eller har kendskab til. Når
”forretning” fremgår foran, bliver det en hemmelighed om en virksomhed. Altså noget, som
ikke er offentligt tilgængeligt eller kendt om den
pågældende virksomhed. Grunden til, at det bliver

Det kan virke harmløst at ville opdatere vennekredsen, når man er decideret glad og bare
gerne vil oplyse andre om, hvad der sker i ens liv.
Der opstår bare et juridisk dilemma, hvis du er
Facebook-venner med eksempelvis kunder, som
du har lært at kende igennem din tidligere arbejdsplads. Selvfølgelig er det helt naturligt, at ens
omgangskreds bliver udvidet i nye relationer. Selv
i arbejdslivet. Men deler du oplysninger om nyt
arbejde via Facebook og er forbundet din søde
kunde, Fru Hansen, der altid sagde: ”at du var den
bedste frisør i mands minde”, bliver det betegnet
som direkte annoncering. For Fru Hansen vil højst
sandsynligt følge med dig til dine nye arbejdsplads, fordi hun har set det via Facebook. Derved
har din gamle salon lidt et økonomisk tab på grund
af din facebookopdatering.

Loven grundlæggende
Loven om forretningshemmeligheder gælder alle
ansatte, uanset om det fremgår af den pågældende ansættelseskontrakt. Bliver man dømt for
overtrædelse kan det medføre erstatningsansvar,
bøde eller i værste fald fængselsstraf.

Det klare råd
Selvom det altid er dig, Fru Hansen bliver klippet
af, og hun gerne venter med at blive klippet, indtil
du er tilbage fra ferie, så skal du huske, at det er
ikke din kunde, det er salonens kunde. Det klare
råd fra DFKF er derfor – BLIV IKKE VENNER MED
KUNDER PÅ FACEBOOK.

Spar 6.000 kr.

Spar

6.000 kr.
- om året på et medlemsskab af
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
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
231,00 kr. (inkl. A-kasse og personforsikring)
- 44,61 kr.
= 186,39 kr. (vejledende)

Svend (fuldtidskontingent)
985,00 kr. (inkl. A-kasse og personforsikring)
- 247,38 kr.
= 737,62 kr. (vejledende)

Der er ikke indregnet efterlønsordning i ovenstående eksempler.
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Skriv til juristerne Mille og Sussi (efternavne?) fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
om alt hvad du går og tumler med. Så vil vi vende tilbage med svar på dine udfordringer/
spørgsmål. Send din spørgsmål på info@dfkf.dk og mrk. Kære Spejlet

Chefen overvåger os

Tvinger mig til at farve hår

Jeg arbejder i en salon, hvor der er sat kameraer op
over hele salonen - også i det rum, hvor vi spiser
frokost. Men ikke nok med det, vi er ret sikre, på at
der også bliver optaget lyd. Det er ikke noget, man
kan se, men vi kan høre, at chefen reagerer på noget
vi har sagt, når hun ikke er til stede.

Jeg er frisørelev i en salon, hvor mester hver dag
kommenterer mit tøj og mit udseende. Nogle gange
mener hun, at jeg er ok og andre gange skælder hun
ud. Hun vil også gerne bestemme, hvilken hårfarve
jeg har, og jeg er blevet tvunget til at farve mit hår
selvom jeg ikke vil. Jeg kan mærke at det påvirker
mit humør, og jeg får det dårligere og dårligere af al
den kritik. Må hun gerne det?

Vi synes, at det er ubehageligt, men nogle gange
siger vi ting, som vi ved, hun vil reagere på. Men må
man overhovedet overvåge os på den måde?
Arbejdsgiver må gerne videoovervåge virksomheden, hvis der er saglige, driftsmæssige årsager
som har et fornuftigt formål, det ikke er krænkende
overfor de ansatte og den ansatte er orienteret om
det. Hvis du er overenskomstansat, vil det være i
strid med LO/DA aftale om kontrolforanstaltninger,
hvis du/I ikke er blevet orienteret 6 uger inden, at
overvågningen er iværksat.
Hvis du/I ikke er enige med arbejdsgiver i at betingelserne for overvågning er opfyldt, kan du/ I kræve
uoverensstemmelsen behandlet fagretligt. Det
betyder at du/I skal henvende jer her i DFKF.
Med hensyn til overvågning af lyd er dette forbudt
og en straffelovsovertrædelse, som kan give op til 6
måneders fængsel.
Det følger af Straffelovens § 263 stk. 1 nr. 3, at man
ikke ved hjælp af et apparat hemmeligt må aflytte
eller optage udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre.
Så du/I kan frit anmelde forholdet til politiet.

Din chef må gerne indføre en dresscode. Men det
skal være driftsmæssigt begrundet. De samme regler skal gælde for alle, og reglerne må ikke krænke
dig på grund af dit køn, din religion eller din alder,
være kønsdiskriminerende eller være krænkende i
det hele taget.
Der må også gerne være regler om din fremtoning,
der betyder, at det for eksempel ikke er tilladt at
have vildt farvet hår. Men det er ikke tilladt at kræve, at du farver dit hår.
Men fælles for den type af regler er, at de skal være
nedskrevne i personalepolitikken, være driftsmæssigt begrundet og ikke krænke eller betyde tab for
medarbejderne.
Hvis der ikke findes nedskrevne regler, vil man ikke
kunne anvende den type regler som begrundelse
for kritik eller opsigelse.
Noget andet er, at din mesters optræden kan have
karakter af mobning. Hvis det forholder sig sådan,
bør du reagere på det og fortælle hende, hvordan
du får det af, at du systematisk bliver mobbet. Og
hvis hun fortsætter, må du skrive det til hende.
Hvis det ikke hjælper, kan sagen indbringes for det
Faglige Udvalg for Uddannelsen.
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Hvordan kommer jeg væk?
Jeg er ansat som kosmetiker i en større klinik. Jeg
har været ansat i snart 2 år, og er allerede meget ked
af at arbejde der, navnlig fordi der ikke er ordnede
forhold. Der er ingen overenskomst, og vi har for
eksempel ikke 5 feriefridage, og vi får ikke pension
fra arbejdsgiver.
Men problemet er, at jeg ikke kan søge noget andet
arbejde, fordi jeg har skrevet under på en konkurrenceklausul i min ansættelseskontrakt. I den
står der, at jeg ikke i 1 år efter at jeg er holdt op i
klinikken, må tage ansættelse i en radius på 20 km
fra klinikken. Hvis jeg gør det, skal jeg betale en
konventionalbod på 50.000,- og yderligere 25.000
for hver overtrædelse.
Hvordan kan jeg komme væk fra den arbejdsplads
uden at blive forgældet?
Allerførst synes jeg, at du skal sende din ansættelseskontrakt herind til gennemsyn, så vi mere
præcist ved, hvad der står. Men når det så er sagt,
så forholder det sig sådan, at det ikke længere er
muligt at aftale konkurrenceklausuler med mindre,
visse betingelser er opfyldt. Loven trådte i kraft i
2015, og derfor er det, du har skrevet under på,
omfattet af loven. De betingelser der gælder, er
følgende:

Skal jeg droppe frisørfaget?
Jeg blev uddannet frisør for 4 år siden og har været
på 3 arbejdspladser. Ingen af de steder, jeg har
arbejdet, har haft et arbejdsmiljø, som var til at
holde ud, og der har altid været bøvl med at få min
betaling.
Der har ikke manglet penge i salonerne, men et
sted fik jeg ikke den rigtige pension, et andet sted
blev jeg snydt for provisionen, og det psykiske
arbejdsmiljø har alle steder været forfærdeligt. Hvis
jeg blev syg, blev jeg ringet op hele dagen af min
arbejdsgiver som gentagne gange spurgte, hvad jeg
fejlede.
Det har gjort mig meget træt af at være frisør, og jeg
orker det ikke mere. Jeg kan da ikke være den eneste
der har oplevet det. Hvad kan jeg gøre og findes der
job som er beslægtede, hvor jeg kan søge i stedet?
Nej, du er desværre ikke den eneste der har haft
den slags dårlige oplevelser. Retfærdigvis skal
siges, at der findes arbejdspladser i branchen, hvor
arbejdsmiljøet er i orden og betalingen ligeså.
Hvis du er medlem af min-akasse, kan du få rådgivning og hjælp til at søge job og hjælp til at finde ud
af, om du skal skifte til en helt anden branche.
Du kan skrive til: karriere@minakasse.dk så vil du
blive ringet op af en vejleder.

§ 5. En aftale om en konkurrenceklausul er alene
gyldig, når lønmodtageren:
1) indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår
en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten
til en af lønmodtageren gjort opfindelse,

Hvem skal betale mit værktøj?

2) skriftligt får oplyst, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse der gør det påkrævet at indgå en
aftale om en konkurrenceklausul,

Jeg er frisør i en salon hvor mester siger, at man selv
skal købe sit værktøj, og det har jeg gjort hidtil. Men
jeg synes det er blevet lidt for meget, for jeg synes
ikke at min løn er høj. Kan det være rigtigt, at man
selv skal købe sit værktøj?

3) har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,
4) får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, efter § 8,
5) ikke forpligtes af konkurrenceklausulen i mere
end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet og
6) skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr. 1-5.
Det vil sige, at meget taler for, at det, der er aftalt i
din kontrakt, kan tilsidesættes som ugyldigt og du
frit kan tage ansættelse, hvor du vil.

Nej, det er ikke rigtigt. Hvis du er ansat under overenskomsten, hedder det i overenskomstens § 29
at: ”Forretningen skal forsyne lønmodtagere med
alle arbejdsrekvisitter, der suverænt indkøbes efter
forretningens skøn. Ønsker lønmodtagere individuelt – personligt værktøj, indkøbes dette for svendens eller mesterstedfortræderens egen regning.”
Herudover er det sådan, at hvis du har betalt helt
eller delvist for arbejdsrekvisitter, så er de dine.
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Medlemsinformation

TELEFONLISTE 2019
Alka Forsikring
+45 70 12 14 16
www.alka.dk
Pension Danmark
+45 70 12 13 30
www.pension.dk
Videncenter for
FRISØRER OG KOSMETIKERE
+45 38 67 73 07
www.videncenterforfrisorer.dk

spar penge hver dag
Med Forbrugsforenigens betalingskort giver vi
dig mulighed for spare penge og optjene bonus
– hver dag, på dagligvarer, TV, rejser, oplevelser
og personlig pleje, mobiltelefoni, tøj, computere,
benzin, briller og meget mere.
Læs mere på: dfkf.dk/medlemsfordele 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

FERIEHUSE

2019
SKAGEN &
MARIELYST

Du har ferie. Solen skinner. Shorts-vejr. Fuglene fløjter, og du vågner til duften
af friskbrygget kaffe på kanden. De andres stemmer summer på terrassen.
Du strækker din krop og lunter ud til de andre og solskinnet. Efter en lækker
og langsom morgenmad, går I tur i den smukke by. Her ser I på gamle bygninger, lytter til hyggelig live-musik og nyder livet. Frokosten er friskfangede
pil-selv-rejer og kold hvidvin på havnen, mens mågerne skriger og kutterne
kommer ind fra deres fisketure på havet. I eftermiddag skal I på lækker strandtur, og i morgen skal I ud at se havene mødes på den nordligste spids af Danmark. Lyder det som noget for dig?
Så lej et af vores feriehuse til en god pris.
Feriefonden har to feriehuse, som du kan leje
billigt hele året, så længe du er medlem af DFKF.
Ét hus i Skagen og ét på Falster.
Hvad koster det?
Priserne starter på 2800,- kroner for en hel uge
og afhænger af hvilket hus og tidspunktet på
året, du ønsker at leje huset. Jul, Påske, vinterferie uge 7-8 og efterårsferie hører med til
højsæsonen.

Du skal oplyse: Hvilken uge (nr.) du er interesseret i at leje, dit navn, Cpr.nr (de første 6 tal),
telefonnummer og din e-mail. Husk du kan altid
kontakte Pia Steffensen i Ferieordningen på tlf.
35 83 18 80 eller se mere om husene på www.dfkf.dk
Se kalender
På hjemmesiden www.dfkf.dk, under medlemsfordele, finder du en kalender, hvor du kan se,
hvornår husene er ledige.

Send en forespørgsel med det tidspunkt du ønsker at leje huset til: skagen@forbundet.dk eller
elmely@forbundet.dk

Højsæson uge 20-37

Skagenhuset - Skagen

Elmely - Marielyst

Pris (1 uge)

Kr. 4500.-

Kr. 3500,-

Lejeperiode

Søndag til søndag

Lørdag til lørdag

Lavsæson

Skagenhuset - Skagen

Elmely - Marielyst

1 uge

Kr. 3850,-

Kr. 2800,-

Forlænget weekend

Kr. 1300.-

1050.-

1 dag

Kr. 650.-

525.-

Lejen er inklusiv varme, vand, el og slutrengøring.

Foto: Claudio Piazzi / Unsplash
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Vil DU HAVE EN
ANNONCE I SPEJLET?
Min A-kasse
Ramsingsvej 28A
2500 Valby
TELEFON: 70 12 37 82
EMBER 2018

NO. 3 SEPT

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

Medlemsservice
Dit medlemskab administreres af:
Medlemsservice
Ramsingsvej 30
I 2019 udkommer vi i:

2500 Valby

Juni / September / December
Telefon: 70 12 37 82
For deadline og priser:
Marianne Jensen
Telefon:
+45 26 85 03 01

E-mail: sefmedlem@minakasse.dk
Åbningstider:
Mandag - tirsdag: kl. 9.30 - 14.00
Onsdag lukket (dfkf har åbent)

E-mail

Torsdag: kl. 9.30 - 15.00

mj@mariannejensen.dk

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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Politisk ledelse:
Forbundsformand

Lone Frost
Telefon: +45 26 24 58 25
lfr@forbundet.dk
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Vermundsgade 1
2100 København Ø

Næstformand

dfkf@forbundet.dk
www.dfkf.dk

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

HOVEDBESTYRELSE
F=forretningsudvalg

Sekretariat på
FORBUNDSkontor:
JURIST

Sussi Spendrup Castellani
ssc@forbundet.dk

JURIST

Mille Giehm-Reese
mgr@forbundet.dk

sekretær/sagsbehandler

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk

Formand / Lone Frost / København / F
Næstformand / Dorte Haack / Køge / F
Camilla Wahl Bach / Randers

Ferieordning

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Ilse Arndal / Fyn / F
Linette Damgaard / Randers
Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg
Marianne Jensen Johansen / København
Mette Rasmussen / Fredericia
Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus / F
Thomas Pedersen / Køge / F

Redaktør / Spejlet

Marianne Jensen Johansen
mj@forbundet.dk

Studio
Shooting

