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Leder

Sommerferien nærmer sig med hastige
skridt for mange af os. Ferieplanerne er
ved at være på plads, og sammen med
jer glæder vi os til en velfortjent pause
under en forhåbentlig blå himmel.
Inden jeg selv finder solsengen frem,
vil jeg dog lige have lov at adressere
et par vigtige emner, der handler om
jeres arbejdsliv.

Leder af

r o st
Lone F
formand

s
Forbund

Leder

Nej tak til mindsteløn
Lars Løkke har talt meget om en lovbestemt mindsteløn i valgkampen.
Det kan måske lyde meget godt, men her i DFKF siger vi nej tak til statsreguleret løn. Vi frygter nemlig, at det vil betyde urimeligt lave lønninger,
som kræver at lønmodtagere bliver tvunget til at tage flere job for at klare
sig, sådan som vi ser i andre europæiske lande og i USA. Vi ønsker at
bevare den danske model, som giver overenskomstparterne mulighed for
at fastsætte lønnen. Det er den bedste måde at sikre, at I fortsat kan have
en løn, som I kan leve af.
Overenskomst 2020
Det leder mig videre til OK 2020, som vi begynder at forberede i efteråret.
For at vi kan gøre vores bedste for jer medlemmer, er det vigtigt for os at
høre fra jer, hvad I ønsker jer. Hvis I har ønsker, som vi skal tage med til de
kommende overenskomstforhandlinger, er I derfor meget velkomne til at
sende os en mail på dfkf@forbundet.dk. Skriv gerne “Overenskomstønsker” i emnefeltet. Så vil vi så vidt muligt bringe dem i spil ved forhandlingsbordet.
Nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev gik i luften i februar. Det må siges at være en succes.
Vi forsøger at komme tættere på jer medlemmer, og gennem nyhedsbrevet har I mulighed for at holde jer orienterede hver måned på både DFKF
og A-kassen. Hvis I endnu ikke har tilmeldt jer nyhedsbrevet, kan I gøre
det på serviceforbundet.dk.
Højt niveau til Skills
Vi har netop holdt Skills i Næstved, og vores stand var som altid det helt
store tilløbsstykke.
Vi havde som sædvanligt norske dommere på, og deres meget positive
udtalelse gør os stolte. Vores elever ligger på et virkelig højt niveau, og det
gjorde bedømmelsen svær for dommerne. Det betyder meget for vores
uddannelse, og det engagement som både elever og faglærere viser.
Stort tillykke til de to vindere:
Kosmetikerelev Asta Frederikke Strange Andersen og frisørelev Amanda
Kyed Andersen.
Jeg håber, I får en rigtig dejlig sommer!
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Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Lone Frost

I dit fagforbund DFKF kæmper en række medarbejdere for
medlemmernes forhold og rettigheder. I spidsen for det
hele er DFKF-formand, Lone Frost, der dagligt kæmper for
ordentlige forhold i branchen.
Her giver hun Spejlets læsere et indblik i en hektisk men
meget spændende arbejdsuge i april, der både byder på
møder i Bruxelles, Skills i Næstved og Michelle Obama i
Royal Arena.

Mandag:
På kontoret
—
Jeg starter min morgen kl. 07.30 på DFKFs kontor
på Østerbro i København. Det er en helt almindelig
dag, hvor vi skal følge op på tingene, tale med
medlemmer og organisere praktiske ting.
Senere skal vi planlægge det kommende nummer
af medlemsbladet Spejlet, så vi mødes med redaktionen, som består af to journalister, en grafiker,
redaktør Marianne Jensen og jeg. Vi taler om idéer
til artikler, vigtige begivenheder vi skal dække og
hvilke personer, vi skal have fat i.
Jeg har min kuffert med, fordi vores sekretær
Lisbeth Andersen og jeg skal direkte fra kontoret
og ud til lufthavnen, hvor vi flyver til Bruxelles kl.
18.20 for at holde møder de næste par dage. Det
er spændende, fordi man kan være med til at gøre
en forskel og få indflydelse, og det er også vigtigt
at høre, hvor vi ligger i forhold til andre lande.
Aftenen på hotellet går med forberedelse til næste
dag, og det hele foregår på engelsk.

Tirsdag:
Nordisk møde i Bruxelles
—
Vi mødes med de nordiske lande, som udover
Danmark er Island, Finland, Sverige og Norge.
Mødet er lidt større, end det plejer at være, for vi
skal holde nordisk konference her i Danmark fra
2-4. september i år. På det her møde skal vi først
tale igennem, hvad vi skal putte i programmet.
Der er en masse strategi og hårdt arbejde i at iscenesætte sådan en konference. Det er alt fra hvilke
tolke, der skal hyres, til de relevante emner.
Konferencen skal holdes på Schæffergården i
Gentofte, og vi bliver i alt 30 personer fra frisørforbundene i de nordiske lande.
Der er ikke tid til at få set meget af byen, det er
hårdt arbejde med mange møder. Lige bagefter
skal vi tale om mødet i morgen med alle EUlandene og finde ud af, om vi i Norden er enige
om vores dagsorden - og hvis vi har forskellige
holdninger, hvordan kan vi så nå hinanden. Men
heldigvis går det let, vi er alle enige, og det vil
sige, at vi som Norden kan stå sammen i morgen.

DFKF-formand Lone Frosts travle arbejdsuge

Onsdag:

Torsdag:

Den sociale dialog i Bruxelles
—

ErgoHair Bruxelles
—

Vi er mange omkring mødebordet, omkring 50.
Udover de nordiske lande fra mødet i går er vi de
europæiske forbund og arbejdsgiverne. Forsamlingen hedder Uni-Europa, og vi skal drøfte en masse
emner, og hvordan vi kan komme videre.

Vi bliver på samme hotel, hvor selve seminaret om
ErgoHair skal foregå. Det er fra kl. 09.30, så starter
vi med en masse forskellige oplægsholdere. Vi har
haft et seminar i Paris og et i Hamborg de forrige
år, og dette er det afsluttende i Bruxelles.

Den sociale dialog er en form for lobbyisme til
Kommissionen. Det er et projekt under EU, som
er tildelt frisører. Det går ud på, at arbejdstager
og arbejdsgiver i fællesskab mødes og diskuterer
nogle vigtige emner, der gælder alle EU’s frisører.
De emner skal sammenfattes i et direktiv, som vi
gerne vil have EU-lovgivning på, typisk inden for
arbejdsmiljø.

Kort sagt mødes forskellige europæiske lande for
at se på, hvad der konkret kan forbedres i salonerne
med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for
frisører.

Lige pt. arbejder vi meget for kosmetik, en standardisering af brugen af handsker. Vi har ikke
nogen standardisering, men vi har fået det godt
indprintet hos frisørerne, at de skal bruge handsker.
Vi er med til at byde ind og anbefaler at indsamle
data hos Videnscenter for Frisører og Kosmetikere,
som ligger inde med en masse viden, hvis det er
det projekt, EU vælger at køre med.
Vi er ikke kommet til en konklusion endnu. Det
er et projekt og næste gang vi mødes, er først
til september. Man skal forvente, når man har et
EU-projekt, at det tager tid. Projekterne overvejes
nøje inden en konklusion.

Vi vil især gerne arbejde på forbedringer inden
for muskel- og skeletområdet, da det giver store
problemer for frisører i deres arbejdsliv, som får
dem til at frafalde.
Emnet ligger mig meget på sinde, da vi jo har en
regering, som siger, at vi skal være på arbejdsmarkedet, til vi er 72 år, samtidigt med at vi ligger
højest i antal skader når man kigger på det fysiske
arbejdsmiljø. Det hænger jo ikke sammen.
Dagen går med en masse oplægsholdere, som
forklarer noget, og så skal der komme en konklusion. Vi er ikke ovenud tilfredse med resultatet, et
kommunikationsbureau har lavet en kalender, som
blot siger “i dag laver vi træning i salonerne”. Vi
har nok forventet noget mere, men nu skal vi have
hele rapporten, før vi kan gøre mere ved det.
Efter seminaret om ErgoHair tager jeg til lufthavnen og flyver hjem kl. 21. Jeg lander kl. 22 og
kører direkte til Næstved.

Fredag + lørdag:
Skills i Næstved
—
Det her er jo noget helt andet end de EU-møder,
jeg lige har været til i Bruxelles. Til Skills er der
53.000 besøgende i alt, og vi har 12 frisørelever og
5 kosmetikerelever, der dyster.
Til Skills har jeg mulighed for at tale med medlemmerne og får en god dialog om, hvordan det
går, og hvad vi som forbund kan gøre bedre. Min
opgave er at få et nærværende forhold til dem,
som er på skoler og saloner, og så for alt i verden
vores dygtige elever.
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DFKF-formand Lone Frosts travle arbejdsuge

BL Å B O G :

Lone Nordentoft Frost
54 år

2006: Valgt til bestyrelsesmedlem i DFKF
og i 2009 valgt til DFKFs hovedbestyrelse.

Formand for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
- DFKF

2013: Ny formand for DFKF - som første kvinde
nogensinde.
Lone varetager det nordiske samarbejde, der
koordinerer arbejdet med at skabe bedre forhold
for faget og arbejdsmiljøet i Norden.

To voksne sønner
1988: Lone blev færdig med den fireårige
frisøruddannelse
Blev selvstændig med egen salon i Randers
og har boet i Tyskland i en årrække.

Dette arbejde bringes videre til Europa Parlamentet,
hvor hun sidder i den sociale dialog under Uni
Europa (Bruxelles), som forsøger at påvirke beslutninger i EU.

DFKF-formand Lone Frosts travle arbejdsuge

To norske dommere fortæller til Skills, at det er
helt vildt, hvad vores elever kan, og at de har et
højt niveau. Vi ser elever, der har en passion for
faget, og det bliver jeg stolt og glad for at høre,
fordi det er os, der er med til at lave uddannelserne, og det er dejligt at se, at vi gør det rigtige. Der
ligger rigtigt mange rugbrødstimer i det her, så det
er dejligt at se, at det bærer frugt.
Skills slutter af med, at statsminister Lars Løkke
holder en tale og overrækker medaljer. Det er et
fint arrangement.

Søndag:
Hjemme
—
I dag har jeg fri og får slappet af ovenpå en hektisk
uge. Det er tiltrængt, for i morgen går det løs igen
med et travlt program.

Mandag:
Politisk topmøde i KB Hallen
—
Hele fagbevægelsen, herunder DFKF er inviteret til
et politisk topmøde inden valget af det tidligere LO
og FTF, som nu kalder sig FH.
Dagen varer fra kl. 12-19.30 og består blandt andet
af debatter mellem statsminister Lars Løkke, Mette
Frederiksen og nationalbankdirektøren. Der er en
professor fra USA, som fortæller om grådighed i
den amerikanske økonomi - jo rigere jo bedre.
Det er vigtigt at være med til sådan et møde, for
de politiske udspil, som for eksempel Mette Frederiksen kommer med om arbejdsmiljø og tidlig
pension, skal vi jo holde hende op på.

Tirsdag:

Om aftenen skal jeg se den tidligere præsidentfrue
Michelle Obama i Royal Arena. Jeg er afsted med
næstformand Dorte Haack, og vi er derinde, fordi
vi gerne vil lade os inspirere af den demokratiske
førstedame. Hun er en verdenskvinde, som almindelige mennesker ser op til. Et stilikon, men også
en klog kvinde, der går sine egne veje, og som
ikke bare var en statuette af en førstedame.
Michelle Obama kommer desværre ikke ind på,
hvordan hun ser den politiske scene i USA, men til
gengæld er det meget interessant at høre hendes
historie. Michelle Obama er kommet af ingenting
og er fra den tidsalder, hvor der er stor forskel på
at være hvid og farvet - noget, der virkelig stikker i
hjertet, når man hører det.

—

I den tid Obama var præsident, havde man en helt
anden holdning til det at være et menneske end
med Trump, og præsident Obama prøvede at vende retningen til, at man tager et socialt ansvar.

Dagen går med møde i det faglige udvalg (SUS),
som er et møde med arbejdsgiverne. Her skal vi
gennemgå emner som uddannelse, sagsbehandling og bekendtgørelser. Det er en fin ting, for det
er et samarbejde, hvor vi skal gøre det bedste for
faget. Men det tager tid at gennemgå.

Det går lige i hjertet. I vores fagforening kæmper
vi også for vores medlemmer, og for dem der
bliver behandlet uretfærdigt. Så jeg synes, hun
bekræfter ens egne værdier. Vi skal ikke bare være
ligeglade med hinanden. Vi må stå sammen.

Møde i det faglige udvalg og Michelle Obama
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Den sociale dialog i EU

Den Sociale
Dialo g i EU
– har det
noget med
mig at gøre?

Den sociale dialog i EU

Der er flertal i den Sociale Dialog, for at pengene
skal benyttes til et EU-projekt vedr. brug af handsker. Vi er helt enige om, at brug af handsker er
nødvendig.

Alle er klar over, at arbejdsmiljøet er barskt og at medarbejderne ofte ikke holder til
arbejdet i et helt arbejdsliv.

I Danmark er vi så langt fremme med brug af
handsker, at det er blevet en naturlig ting i vores
arbejdsdag. Sådan er det desværre ikke når vi ser
på resten af Europa.
Vi havde gerne set, at en del af pengene var brugt
til at rette fokus på vores frisørers og kosmetikeres brug af kemi, og at der blev igangsat en mere
systematisk undersøgelse af brug af kemi i faget.
EU har fokus på brug af kemi, men det er ofte hensynet til forbrugerne der vægtes højest. Det skal
det også, men vi savner i den grad fokus på de
problemer, som de professionelle har med kemi i
hverdagen.

Arbejdsmarkedsdialogen eller den Sociale Dialog
som den kaldes i EU, forpligter den Europæiske
Union til at have løbende dialog med arbejdsmarkedets parter. Den Sociale Dialog er et EU-forum
hvor arbejdsmarkedets parter mødes flere gange
om året og drøfter forhold af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø ude i saloner og klinikker.
De danske frisører og kosmetikere (lønmodtagersiden) er repræsenteret i Den Sociale Dialog af Lone
N. Frost (formand DFKF) og Dorte Haack (næstformand DFKF).
Parterne arbejder på at faget, igennem dokumentation og hårde facts, sætter fokus på arbejdsmiljøet for frisører og kosmetikere. Alle er klar over, at
arbejdsmiljøet er barskt og at medarbejderne ofte
ikke holder til arbejdet i et helt arbejdsliv.
Der er enighed om at der skal gøres noget, og det
drøftes hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres og
hvordan midlerne til gennemførelse af forbedringerne skal skaffes.
I 2018 fik den Sociale Dialog 600.000 Euro, svarende til godt 4 mio. kr., til brug for et projekt der skal
være med til at dokumentere hvad der kan gøres
for at forbedre arbejdsmiljøet.

Forbrugerne er i kontakt med hårfarve få gange
om året, hvorimod vores medlemmer er det mange gange dagligt. Her har vi et af vores helt store
problemfelter, også i EU regi.
Så svaret er ja! den Sociale Dialog har meget med
vores medlemmer at gøre.
De øvrige nordiske lande er også repræsenteret
i den Sociale Dialog og derfor benyttes mødet
i EU samtidig til afholdelse af møder i Nordisk
Frisør Union. Her drøftes nordiske anliggender og
initiativer.

I Danmark er vi så langt
fremme med brug af handsker,
at det er blevet en naturlig ting
i vores arbejdsdag.
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Ny undersøgelse understøtter
mistanke om risiko for smerter i
skuldrene.
Mange frisører har nok oplevet, at en lang dags
arbejde med armene hævet kan give ondt i
skuldrene. Det er da også ofte skuldrene, den
er gal med, når man får en nedslidningsskade
som frisør. Det er et udbredt problem, som
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og dofk
arbejder på at afhjælpe.
Derfor støtter forbundet et forskningsprojekt,
hvor et hold forskere blandt andet har undersøgt, i hvor høj grad frisørers arbejdsstillinger
giver arbejdsbelastninger. De har målt på 12
frisørers bevægelser, mens de arbejdede, og
netop skuldrene slår ud i målingerne.
- Vi kan konkludere, at frisørerne overskrider de
svenske anbefalinger om arbejdsbelastninger
fra AMM Syd (Arbets- og Miljömedicin Syd,
red.), siger Jonathan Aavang Petersen. Han er
læge ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
på Bispebjerg Hospital og en af forskerne bag
undersøgelsen.
Smerter uden tungt arbejde
Undersøgelsen er den første af sin art, der er
udført på frisører i Danmark, men dens resultater stemmer overens med lignende undersøgelser foretaget i Sverige og Norge.

Frisørarbejde belaster skuldrene

Alligevel får danske frisører ikke anerkendt de skulderskader, de i stort omfang slås med og som for
nogle betyder, at de må forlade faget i utide. Det
skyldes, at frisørarbejde ikke opfattes som tungt
arbejde.
- Vi ved ikke, hvor tungt arbejdet er, og vi har endnu ikke kigget på, hvor meget kraft frisørerne bruger. Det var simpelthen ikke teknisk muligt i denne
undersøgelse, men det er noget, vi gerne vil have
afdækket, siger Jonathan Aavang Petersen.
Ingen danske anbefalinger
I Danmark er der ikke nogle officielle anbefalinger omkring ensidigt gentaget arbejde i dårlige
stillinger.
Som det er nu, skal der være tale om tungt arbejde, før Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beskæftiger sig med det. Det håber
Jonathan Aavang Petersen at få lavet om på, men
det kræver, at målingerne kan oversættes til noget
mere intuitivt.
- Det kan for eksempel være, at arbejdsstillingerne
kategoriseres som rød, gul og grøn. Men vi mangler at kunne kategorisere det korrekt i forhold til
risikoen for at få smerter og finde på en måde,
hvorpå man nemmere kan måle på den enkelte.
Der skal flere undersøgelser til
Undersøgelsen er første del af en række undersøgelser, som de danske forskere foretager i et
tre-årigt projekt, som Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund og dofk støtter. Forskerne har endnu ikke
undersøgt sammenhængen mellem de usunde
arbejdsstillinger og de skader, som mange frisører
døjer med, men det er en del af planen, at der skal
kigges nærmere på det.
- Der er en mulig risiko for de her skader, men vi
har brug for flere og større undersøgelser for at
kunne konkludere noget om sammenhængen,
siger Jonathan Aavang Petersen.
Bedre ergonomi kan løse noget
Frisørerne i undersøgelsen arbejdede i gennemsnit med armene løftet højere end svenske AMM
Syds anbefalinger om, hvad der øger risikoen for
udvikling af smerter. Undersøgelsen viser dog
også, at der er forskel på, hvor meget den enkelte
frisør arbejder med løftede arme.
- Vi kan se, at de 12 deltagere i gennemsnit har
armene hævet i en uhensigtsmæssig højde 14
procent af tiden. Det gennemsnit dækker dog
over, at nogle kun har armene hævet syv procent
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af tiden, mens andre har det 20 procent af tiden,
siger Jonathan Aavang Petersen.
Det betyder med andre ord, at nogle frisører er
bedre til at finde gode arbejdsstillinger end andre.
Undersøgelsen siger ikke noget om, hvad de gør
anderledes, men Jonathan Aavang Petersen peger
på, at blandt andet udstyret i salonen er værd at
se på.
- Forskellen kan have noget at gøre med, hvor
høje frisørerne er. En høj frisør behøver ikke løfte
armene så højt som en lav frisør. Hvis højde er
skyld i noget af problemet, bør man se på, om
hæve/sænke stole kan løse en del af det. Desværre er det sådan, at salonerne ofte har mere fokus
på kundernes velvære end på de ansattes. Men
det er trods alt lettere at indstille på kundens stol
end på frisørens højde.

Tekst / Maibrit Jürs

Illustration / JE:SU Graphic Design
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Frisørarbejde belaster skuldrene

Om undersøgelsen

Jonathan Aavang Petersen og hans kolleger har haft hjælp
af 12 frisører fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og
arbejder på organiserede saloner hos dofk. De 12 frisører,
som har været forsøgspersoner, har haft måleudstyr på,
mens de arbejdede. Måleudstyret registrerede alle frisørernes
bevægelser i skuldre, arme, hænder og nakke i seks timer.
Arbejde med mange gentagne bevægelser kan give slidskader i muskler og led – såkaldt muskel- og skeletskader.
Formålet med undersøgelsen var derfor at dokumentere,
hvor stor en belastning, frisører udsættes for gennem deres
arbejde.
Som aktiv forkæmper for et godt arbejdsmiljø, er Dansk
Frisør & Kosmetiker Forbund en af initiativtagerne til forskningsprojektet. Forbundet har desuden støttet projektet
økonomisk.

Håb om anerkendelse
I DFKF giver undersøgelsen håb om, at frisører vil kunne få
anerkendt deres skader som arbejdsskader i fremtiden.
- Som det er nu, er det jo helt umuligt at få erstatning for
en arbejdsskade, når man er frisør. Hvis Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring åbner for, at vores medlemmer kan få erstatning, så åbner de jo sluserne for mange fag, så derfor
holder de selvfølgelig igen. Men har vi tilstrækkelig dokumentation, er de jo nødt til at forholde sig til problemet.
Det håber jeg, vi får med denne og de kommende undersøgelser fra forskerne på Bispebjerg, siger DFKFs formand,
Lone Frost.

ErgoHair

ErgoHair
Et fælles europæisk samarbejde skal forebygge muskel
- og skeletskader hos frisører.
Tekst & foto / Maibrit Jürs

Muskel- og skeletskader ligger højt på listen, når
der skal prioriteres en indsats for bedre arbejdsvilkår i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Det samme gælder i EU, hvor den tredje og dermed sidste
konference i det EU-finansierede projekt ErgoHair
netop har fundet sted i Bruxelles.
ErgoHair består af repræsentanter for de europæiske frisører og frisørmestre, og projektet har fokus
på udvikling og fremme af sunde og sikre arbejdsvilkår i frisørfaget, fortæller DFKFs formand, Lone
Frost, der var med på konferencen.
- På tre konferencer har vi haft fokus på udvikling
og fremme af et sundt og sikkert arbejdsmiljø
gennem design af ergonomiske arbejdspladser
og arbejdsprocesser inden for frisørfaget. Det er
mundet ud i en kontrakt, der forpligter de deltagende lande til at arbejde for forebyggelse af
muskel- og skeletlidelser både fra arbejdsgiver- og
arbejdstagersiden, siger hun.

Med EU i ryggen
Lone Frost håber, at arbejdet i EU kan have
positiv effekt på muligheden for at få
anerkendt muskel- og skeletlidelser hos
frisører i Danmark.
- Hvis vi har EU bag os til støtte op om,
at der skal ske forbedringer indenfor
muskel- og skeletskader, så står vi jo
stærkere. Særligt når vi nu har fået noget
evidens fra Bispebjerg på, at frisørerne
overskrider anbefalingerne om arbejdsbelastninger.

Aflastning skal forebygge
Noget af det, der bliver fremhævet i kontrakten er,
at muskel- og skeletskader skal forebygges ved,
at frisører sikres regelmæssige pauser og ergonomisk korrekte arbejdsforhold.
Der skal også sættes ind med bedre undervisning
og træning i sund arbejdspraksis på uddannelserne, så frisørelever får en bedre start på deres
arbejdsliv og derved undgår nedslidningsskader.
Endelig skal salonernes indretning være ergonomisk designet med henblik på at forebygge
muskel- og skeletskader på arbejdspladsen.
I kontrakten står blandt andet, at deltagerne ønsker
en harmonisering af ergonomiske kriterier ved
fremstilling af frisørudstyr og redskaber.
- Det kan for eksempel være, at man skal indrette
salonen med vaskestationer, der har hæve-sænke
funktion, så man skåner frisørernes skuldre, siger
Lone Frost.
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Rotate
Rotate er det nye killer brand, der
består af de to stylister/bloggere partnerskab Jeanette Madsen og
Thora Valdimars, som i samarbejde/
partnerskab med Birger Christensen
har lavet en ‘Gå ud’- kollektion
til mere rimelige priser end Birger
Christensen.

Rotate har helt klart skabt en ny
stil med flotte, figurfarvede korte og
lange kjoler med masser af smæk på
farverne.
Et kækt show under Copenhagen Fashion Week blev afholdt i den gamle kinesiske restaurant på Nytorv
i København i de smukkeste rammer,
hvor følelsen af Indokina summede
i luften.
Modeller:
Scoop, Le Management, Unique Models
Hår:
Marianne Jensen / Kevin Murphy
Makeup:
MAC
Foto:
Jullie Dam
rotatebirgerchristensen.com
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Rotate

Rotate

Rotate
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DM i Skills 2019

DM I
SKILLS
2019

Tre intense dage med tårnhøj
kvalitet og masser af kreativitet.
Skills 2019 bød på dygtige frisørog kosmetikerelever, der viste
masser af kreativitet og engagement
i deres fag.
Der var rigtig god stemning, da årets DM i Skills løb af
stablen i Arena Næstved i april. Her dystede 300 unge fra
danske erhvervsuddannelser om titlen som danmarksmester indenfor deres respektive fag.
Med fra DFKF var næstformand Dorte Haack og hovedbestyrelsesmedlem Camilla Wahl Back.
- Det var en stor fornøjelse af være med til Skills. Vores
deltagere var simpelthen så søde og hjælpsomme. Det
var skønt at se dem være så glade for deres fag, fortæller
Dorte Haack.
Store følelser
DM i Skills bliver taget dybt alvorligt af deltagerne, og
eventet bærer også præg af en vis højtidelighed. For
eksempel er der den traditionelle indmarch, hvor alle
deltagere bliver præsenteret.
- Det er en meget rørende oplevelse. Konkurrencen er
hård, og der arbejdes intenst. Deltagerne arbejder mange
timer i standen om dagen, og om aftenen øver de sig på
næste dags konkurrence på hotelværelset. Derfor er der
også store følelser på spil, fortæller Dorte Haack.

Tekst / Maibrit Jürs

Foto / Skills

- De er jo super koncentrerede i mange timer, så når
tiden er gået, kan man godt blive ret overvældet.
Højt niveau
Niveauet var rigtig højt. Så højt, at dommerne havde
svært ved at nå til enighed om, hvem der skulle gå med
1. pladsen.

DM i Skills 2019
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- Det var tæt løb, og det er jo skønt, at alle gør sit yderste
for at præstere så godt som muligt. Det er virkelig godt
håndværk, vi ser på Skills, siger Dorte Haack.

Vinder af Skills for frisører

Hun mener, at mange færdiguddannede frisører ville
kunne finde masser af inspiration på Skills.
- Det er jo de bedste af de bedste, der deltager.

Bopæl:
Kolding

Man skal ville det
Det er frisør- og kosmetikeruddannelserne, der udvælger,
hvilke elever, der får mulighed for at deltage i Skills og
bliver trænet op til konkurrencen.
Man kan altså ikke bare melde sig til, men man kan kvalificere sig ved at arbejde hårdt.
- Man skal træne det og ville det. Præcis som hvis man
var håndboldspiller, så er hård træning vejen til sejr, siger
Dorte Haack.
Hun mener, at deltagerne helst også skal have deres fag
som hobby for at blive dygtige nok.
- Man skal være indstillet på at lave den samme frisure
eller make-up igen og igen, indtil den er perfekt. Det
kræver, at man investerer sin fritid i det.

Navn:
Amanda Kyed Andersen

Uddannelsessted:
Syddansk Erhvervsskole
Salon:
Holk Intercoiffure i Kolding
Vinder af Skills for kosmetikere
Navn:
Asta Frederikke Strange Andersen
Bopæl:
Randers
Uddannelsessted:
GF 2-elev på TECHCOLLEGE i Aalborg

Om DM i Skills 2019
DM i Skills blev i år holdt i Arena Næstved.
Konkurrencerne kørte i tre intense dage, der
kulminerede i en stor afslutningsceremoni,
hvor årets danmarksmestre blev kåret.
De dygtigste 300 unge fra 43 erhvervsuddannelser kæmper om at blive danmarksmestre indenfor deres fag.
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund støtter
elever, der deltager i Skills. Man skal dog
være medlem af forbundet for at kunne
deltage.

Frisørelever
undervises
i at redde liv

Gør du det til en vane
hurtigt at se dine kunders
hårbund efter, vil det
ikke tage dig mere end
få sekunder at få et godt
overblik - dine kunder vil
være dig taknemmelige
for opmærksomheden.

Nu får elever på NEXTs frisøruddannelse undervisning
i at spotte tegn på hudkræft i hovedbunden, da de kan
gøre en afgørende forskel for deres kunders liv.
Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Next Uddannelse København

Samarbejdet med læge Magnus Obinah betyder, at et forløb
omkring hudkræft nu er blevet en fast integreret del af frisøruddannelsen på NEXT.

Frisørelever undervises i at redde liv

Klippeteknikker og farvelæring bliver for en stund
lagt til side på frisørskolen NEXT i København. For
ind i klasselokalet kommer læge Magnus Obinah
fra Herlev Gentofte Hospital, som skal overtage undervisningen de næste to timer.
Han skal lære frisøreleverne, hvad de skal være
opmærksomme på, hvis deres kunder begynder at
vise tegn på hud- og modermærkekræft i hovedbunden, hvor de ikke selv kan se.
Læge Magnus Obinah har selv rakt ud til frisørskolen NEXT, fortæller han.
- Efter at have hørt fra flere patienter, at det var
deres frisør der fandt den kræft, som skjulte sig i
hovedbunden, tog jeg kontakt til frisøruddannelsen
på NEXT for at høre, om deres elever modtog undervisning i emnet. Da det ikke var tilfældet, tilbød
jeg at lave et forløb med eleverne, siger Magnus
Obinah, som arbejder på plastikkirurgisk afdeling,
hvor man fjerner hudkræft på patienter.

Kan få fatale konsekvenser
Det kan redde liv, hvis frisørernes opmærksomme
øjne kan spotte tegn på hud- og modermærkekræft
og få kunderne til at opsøge egen læge.
For selv om danskerne godt ved, at de skal holde
øje med modermærker på kroppen, kan det være
meget svært og måske decideret umuligt at opdage, hvis de første tegn opstår i hovedbunden og
nakken. Og det kan ende med at få fatale konsekvenser for den ramte, hvis der er tale om den farlige modermærkekræft.

Indtil videre er det kun NEXTs frisøruddannelse,
som modtager denne undervisning, og det er op
til den enkelte frisøruddannelse at vurdere, om det
er relevant. Dog vil læge Magnus Obinah opfordre
andre frisørskoler til at sætte det på skoleskemaet.
- Magnus har lavet en aftale med foreningen af
yngre plastikkirurger i Danmark (YPK), så enhver
frisørskole der gerne vil have undervisningen på
skemaet, kan skrive til mail kursus@ypk.dk, så finder YPK en underviser i lokalområdet der kan komme og varetage undervisningen.
Hos DFKF støtter man initiativet, og formand Lone
Frost har selv har været med ude og følge en undervisningstime på NEXT.
- Det er vigtigt at lære, at hvis man ser noget underligt i kundens hovedbund, kan man vejlede dem,
og så har man gjort en stor gerning. For hvis der
er tale om modermærkekræft, og det ikke opdages
i tide, er der ingen helbredelsesmuligheder, siger
formanden for DFKF.
Forbundet vil gerne lægge lokaler til et arrangement, hvor læge Magnus Obinah kan undervise de
uddannede frisører, som har interesse i at få en viden om emnet.

Foto / Thorbjørn Kühl, Opspin Photography
Læge Magnus Obinah arbejder til dagligt på Plastikkirurgisk afdeling på Herlev Gentofte Hospital, hvor man fjerner hudkræft
på patienter, herunder den ondartede modermærkekræft.

Her kan frisøren blive bindeleddet mellem kunden
og egen læge, og derfor er man på NEXT glad for
tilbuddet.

Eleverne tager godt imod forløbet
- Da vi hørte om Magnus’ patienters historier, var
vi ikke i tvivl om, at det var et vigtigt emne at få
integreret i vores elevers uddannelse, og eleverne
har taget godt imod undervisningen, siger uddannelsesleder Charlotte Ellis.
Samarbejdet betyder, at et forløb omkring hudkræft
nu er blevet en fast integreret del af uddannelsen,
og det betyder, at eleverne en gang i deres uddannelsesforløb bliver undervist i de tegn, de skal være
opmærksomme på - og lige så vigtigt, hvis de finder noget, hvordan de så skal reagere på det.

Frisøren kan blive den vigtigste brik i at opdage tegn på hudog modermærkekræft i hovedbunden og dermed potentielt
være med til at redde kunders liv.
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Min frisør opdagede at jeg havde hudkræft i hovedbunden

Min frisør

opdagede, at jeg havde
hudkræft i hovedbunden
Alice Vestergaard Jensen og Lone Jørgensen kender ikke hinanden,
men deres historier er fuldstændig ens. De kan takke deres frisører for
at opdage i tide, at de havde hudkræft i hovedbunden.
Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Privat

Taget dagen efter fjernelse af
hudkræft

Et billede taget ca 1 mdr. efter
fjernelse af hudkræften og 2 strålebehandlinger (fotodynamisk terapi)

Fra foråret går jeg med tørklæde
eller kasket, også når jeg svømmer. Om vinteren har jeg hue på,
ellers bruger jeg en creme m. faktor 50 i hovedbunden og ansigtet.

Lones historie
Det startede med nogle brune udvoksninger i
hovedbunden, som gjorde Lones frisør mistænksom. Frisøren rådede derfor sin kunde, Lone
Jørgensen, til at gå til hudlæge.
- Det gjorde jeg så, og hudlægen sagde, at det var
nogle ‘gammelmands-vorter’, som så blev fjernet,
fortæller Lone Jørgensen, 62 år, om episoden i
2017.
Men da Lone gik til frisør kort tid efter, var den gal
igen. ‘Vorterne’ var tilbage.
- Det var ubehageligt, for når hun redte mit hår,
gik der hul på dem, siger Lone.
Hun tog til læge igen og fik først en tid hos en
hudlæge et halvt år senere, da der jo bare var tale
om ‘gammelmandsvorterne’.
Men da Lone seks måneder senere stod hos
hudlægen, fik hun pludselig en anden melding.
Det var hudkræft.
- Jeg fik virkelig et chok og gik direkte hjem til min

datter og tudbrølede, husker hun.
En lille uge efter fik hun heldigvis svar fra biopsien om, at det var den godartede basalcellekræft.
Lægen fjernede det med det samme, fordi det var
så stort.
- Jeg blev bedøvet og gik hjem med et kæmpe
krater i hovedbunden. Bagefter fik jeg strålebehandlinger, fotodynamisk terapi (som kombinerer
medicinsk behandling og lysbehandling, red.), og
nu er det væk.

Tak til opmærksom frisør
Hun er taknemmelig for, at hendes frisør var
opmærksom. Ikke bare første gang, men også da
pletten kom tilbage.
- Normalt vil man selv lægge mærke til, hvis man
får en plet på kroppen, men man kan jo ikke se sin
egen hovedbund. Så jeg er meget glad for, at min
frisør sagde, jeg skulle gå til læge, siger hun.

Min frisør opdagede at jeg havde hudkræft i hovedbunden

Optegning før fjernelse af hudkræft

Lige efter fjernelse af hudkræft

Biopsi

Før fjernelse af sting

Lige efter operationen
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Efter fjernelse af sting

Lige inden stingene bliver taget

Alices historie
- Jeg vil anbefale dig, at du går til din læge, og får
tjekket de to små knopper, du har i baghovedet,
lød det fra Alices frisør.
Selv havde Alice Vestergaard Jensen godt mærket
nogle bittesmå knopper nederst i baghovedet, men
det var ikke noget, hun havde tænkt nærmere over.
- Jeg havde ikke overvejet, at det kunne være noget, jeg skulle tage mig i agt for. For at være helt
ærlig, så havde jeg slet ikke forestillet mig, at man
kunne få hudkræft i hårbunden helt nede i nakken,
fortæller 66-årige Alice, om episoden for knapt tre
år siden.

Kan sprede sig
Efter beskeden fra frisøren gik hun straks til sin
egen læge, som sendte hende videre til en hudlæge. Her fik hun taget en biopsi, og det viste sig
at være hudkræften ‘basalcellekræft’.

Basalcellekræft kaldes også for almindelig hudkræft og er heldigvis ikke så ondartet som modermærkekræft, men den kan vokse sig ret stor med
tiden og blive til et grimt og ildelugtende sår, som
ikke altid kan fjernes ved simpel kirurgi. Derfor er
vigtigt at den opdages så tidligt som muligt.
- Netop i hårbunden er der ikke særlig meget hud
til at dække et operationsområde med, så hvis
lægen skal fjerne et større område, kan det blive
nødvendigt at transplantere hud fra typisk hals
eller inderlår, hvilket jo ikke gør situationen nemmere, forklarer Alice.
Resten af livet skal hun nu gå med hat, hue eller
kasket, når hun er udenfor, fordi hun ikke må få sol
i hovedbunden.
- Det er noget, jeg skal leve med resten af livet,
men jeg er lykkelig for, at det ikke var andet, og at
det blev opdaget, før det spredte sig, siger hun.

Et sygt modermærke vil ofte være asymmetrisk.

A – Asymmetri

De to halvdele
matcher ikke.

Modermærkekræft er en farlig kræftform, og hvis
den ikke behandles i tide, kan sprede sig til hele
kroppen og medføre alvorlig sygdom samt død.

Nogle mennesker har dog fra naturens side, på
grund af deres genetik, en højere risiko for at udvikle modermærkekræft og det er muligt at udvikle
modermærkekræft uden nogensinde at have været
udsat for stærk sol eller solarie.

De bedst kendte årsager til modermærkekræft er udsættelse for sol og solarie, på grund af den UV-stråling
som de udsender. Modermærkekræft kommer derfor
hyppigere de steder hvor huden er udsat for solen til
dagligt, f.eks. på hoved, hænder og fødder.

Modermærkekræft kan udvikles i eksisterende eller nye
modermærker og derfor komme overalt på kroppen.

Et modermærke med ujævne eller
takkede kanter er mistænkeligt.

B – Border (Kant)

Uskarpe kanter.

- Et modermærke ændrer størrelse, form eller farve
- Et modermærke bliver ujævnt eller tykkere
- Et modermærke danner skorpe eller bløder
- Et modermærke klør vedvarende eller føles ændret
- Et modermærke udvikler sår ikke vil hele

De mennesker som har størst risiko for at udvikle
modermærkekræft, har typisk: Lys hud, som ikke
nemt bliver brun, Fregner, Blondt eller rødt hår, Blå
øjne, Over 100 modermærker

Tegn på udvikling af modermærkekræft
Det mest almindelige tegn på modermærkekræft
(malignt melanom), er at et eksisterende eller et nyt
modermærke forandrer sig eller begynder at føles
anderledes. Det er derfor vigtigt, at kontakte læge.

M oder mæ r kekræft:

Riv siden ud og hæng den i kaffestuen

Et modermærke, der har mere
end én farve er mistænkeligt.

C – Colour (Farve)

Symptomer
Når man skal vurdere om et modermærke kan
være farligt, kan man bruge ABCDE reglen, hvor
man kigger efter symmetri, grænser, farver, størrelse, og evt. forandring i et modermærke. I grafikken
nedenunder kan du se se eksempler på de faretegn
som man skal holde øje med og hvordan et normalt
modermærke kan se ud.

Hvad skal man gøre?
Er man i tvivl om hvorvidt modermærket er farligt, skal
man spørge kunderne om de er klare over at de har
mærket og om de evt. tidligere har fået det undersøgt
hos en læge. Såfremt det ikke er tilfældet, skal man
dem at anbefale dem at kontakte deres egen læge for
at bede ham/hende se på mærket.

Kilde/www.tjekdinhud.nu
Modermærkebilleder/Copyright Skincancer.dk

Tip:

Ændring i
form, farve,
størrelse.

Hvis et modermærke pludseligt vokser og får nogle
af de nævnte ændringer, er det ikke normalt.

E – Evolving (Udvikling)

Et sår med perlemorsglinsende rand.

Hudkræft 2:

Hudkræft 1:

En perlemorsskinnende knude.

Hudkræft kan, hvis den ikke behandles i tide,
udvikle sig til store ildelugtende sår, men
spreder sig sjældent til andre steder på kroppen.

Kommer oftest hvor huden er udsat for sollys
(f.eks. på hænder og i ansigtet) eller solarie,
men kan dog opstå overalt på kroppen.

A l mi ndel ig h udkræft:

Hvis modermærket er større end enden på en
blyant, (6 mm i diameter), skal du være særligt
opmærksom på ændringer.

D – Diameter

Vokser til over 6 mm.

↑
En rød plet, der skæller
og eventuelt bløder lidt.

Hudkræft 3:

Symptomer
Kan være en fast knude på huden, et sår der ikke
vil hele, en perlemorsskinnende knude, et sår med
perlemorsglinsende rand eller sågar bare en rød
plet, der skæller, væsker eller måske bløder lidt.

Et normalt modermærke har som oftest symmetrisk udseende. Tegner du en linje igennem modermærket, får du to symmetriske halvdele. Et normalt
modermærke har som oftest en jævn kant, og er
ensartet i farven og ofte mindre end 6 mm og ændrer ikke størrelse.

Normalt modermærke
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DFKF har været med mig hele vejen

DFKF har været
med mig hele vejen
Frisør Birgitte Mølbak er medlem af DFKF og har både fået
psykologhjælp, kurser og fysioterapi og andre medlemsgoder
gennem fagforbundet. At melde sig ud af forbundet er ‘helt skævt’,
siger hun.
Der tikkede en mail ind i frisør Birgitte Mølbaks
indbakke. Det var et nyhedsbrev fra DFKF. Her stod
der, at lønnen skal stige, og hvordan man får det
sagt til din mester. Der var også et afsnit om søgnehelligdage - betegnelsen for en helligdag, der
falder på en hverdag - og hvordan man er stillet i
forhold til løn. Og til sidst i nyhedsbrevet var der
et afsnit med praktisk viden i forhold til skat.
Det fik Birgitte, 59 år, til at kontakte forbundet
DFKF med ros.
- Hvor er det nyhedsbrev super interessant og
godt lavet. Jeg er meget glad for, at jeg har et
forbund, som aktivt gør mig klogere på mine
rettigheder. Det samme med vores medlemsblad,
Spejlet, hvor jeg kan læse om dygtige talenter,
samtidigt med at vi bliver gjort opmærksomme på
seriøse og praktiske ting, siger hun.

Bruger al energi på kreativitet
Birgitte fra Aalborg har været medlem af DFKF i
36 år, siden hun var elev i 1983, og hun peger på,
at det er meget vigtigt at være med i et forbund,
der kæmper for ens rettigheder. For ellers er der
ingen, der kæmper.
- Lige så snart der er et klippekursus, står vi frisører ovenpå tæerne af hinanden for at deltage. Men
hvis det handler om vores forhold i relation til løn,
pension, ferie, fridage, barselsorlov, arbejdsrelaterede sygdomme, fysiske og psykiske problemer,
så er vi tilbøjelige til at tænke, at andre kan tage
sig af det. Her er vi jo så utrolige heldige, at der
er folk, der har talt vores tarv i mange år, og som
kæmper at forbedre vores generelle arbejdsforhold, siger hun.

Problemet er ofte, at frisører og kosmetikeres
passion ligger i det kreative - ikke regler og love,
mener hun.
- Vi bruger så meget energi på at være kreative,
at vi kan være tilbøjelige til at glemme, hvad der
er ret og rimeligt overfor os selv. Så er det trygt at
vide, at vi har et fagforbund, der kæmper for os og
hvor vi kan få hjælp, hvis vi har behov, siger hun.

Helt skævt at melde sig ud
Birgitte arbejder i dag som frisør i Frisørstuen i
Støvring, men hendes CV tæller en lang liste af
forskellige steder i hele landet, og i forbindelse
med flytning også en periode på dagpenge, så
hun ved, hvor vigtigt det er med et forbund at gå
til, så man kan få hjælp til at komme videre, hvilket
Birgitte har benyttet sig af flere gange i sine efterhånden mange år i branchen.
Derfor er hun bekymret over de nyuddannede
frisører, som melder sig ud af forbundet,
når de har bestået svendeprøven.
- Det er jo helt skævt. Jeg kan kun sige, at det har
været godt for mig at være medlem - og så gavner
DFKF arbejdet jo os alle sammen. Jeg har haft
brug for psykologhjælp et par gange. Det fik jeg
gennem min sundhedsforsikring i DFKF. Jeg har
også gået til en fysioterapeut på grund af smerter
i mine fødder. Jeg ringede til forbundet, kom til
med det samme og fik hjælp. De har altid været
venlige, og jeg er blevet taget seriøs, når jeg har
ringet, fortæller hun.

DFKF har været med mig hele vejen

- Hvor er det
nyhedsbrev super
interessant og godt
lavet. Jeg er meget
glad for, at jeg har
et forbund, som
aktivt gør mig
klogere på mine
rettigheder

Via DFKF har hun gennem tiden også deltaget i
flere kurser. Sammen med de øvrige arbejdsgiverbetalte kurser har det opgraderet hendes spidskompetencer, siger hun.
- Det har givet mig nye kompetencer og hjulpet
mig til at blive den frisør, jeg er i dag. Og det
samme kan jeg sige om medlemsbladet Spejlet.
Det giver mig god information og inspiration i mit
daglige arbejde, og det er betryggende at vide, at
mens jeg koncentrere mig om at være kreativ og
passe mit arbejde, er der andre, der arbejder for
mig og faget, slår hun fast.
Tekst / Rikke Bjerge
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PensionDanmark

Få 200.000 kr.
hvis du kommer
på førtidspension
Har du pension i PensionDanmark,
kan du glæde dig over, at din forsikring ved førtidspension er blevet
endnu bedre.
Med pensionsordningen i PensionDanmark er du typisk sikret en
supplerende månedlig udbetaling
på 4.500 kr. før skat, hvis du bliver
tilkendt offentlig førtidspension.
Beløbet kommer altså oven i førtidspensionen.
Som hidtil får du – ud over de månedlige udbetalinger – også et skattefrit
engangsbeløb på typisk 100.000
kr. Men som noget nyt kan du hæve
forsikringen, så du i stedet får udbetalt 200.000 kr. På den måde er du
og din familie bedre sikret, hvis du
bliver førtidspensionist.

Halvdelen af engangsbeløbet kan du
få udbetalt, hvis du kommer i et ressourceforløb hos kommunen. Der er
dog nogle betingelser, der skal være
opfyldt. Bl.a. skal du have været i et
uafbrudt ressourceforløb hos kommunen i mindst 12 måneder.
Vil du sætte engangsbeløbet op?
Du kan se dine forsikringer i pensionsordningen – og justere beløbene –
ved at logge ind på pension.dk.
For at sætte forsikringen ved førtidspension op, er der også her visse betingelser, der skal være opfyldt.
Husk, at du altid er velkommen
til at kontakte PensionDanmarks
medlemsrådgivning på:
7012 1330 alle hverdage kl. 8-21.
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Elever
- Hvad med ferietillægget?
Ferieloven gælder også
for elever.

ferie i 25 dage allerede i dette ferieår, selvom det
ikke er et ”helt” ferieår.

For elever, der har en uddannelsesaftale under
Erhvervsuddannelsesloven, indeholder ferieloven
en særlig regel for den første tid i uddannelsen
og indtil eleverne optjener ferie efter de almindelige regler.

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt 1. juli eller
senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med
at virksomheden holder lukket under ferie i tiden
mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages
betalt ferie i dette ferieår.

Eleven har nemlig ret til betalt ferie i 25 dage i
det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, selvom eleven ikke har
optjent ferie efter de almindelige regler. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang
eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller
feriegodtgørelse. Selvom uddannelsesaftalen
ikke løber et helt ferieår, er eleven alligevel omfattet af reglen.
Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli
i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt

Ferietillægget
Elever optjener 1% ferietillæg af den faktisk optjente løn. Ferietillægget skal udbetales senest
når ferien afholdes.
I praksis er det dog således, at de fleste arbejdsgivere udbetaler det optjente ferietillæg én gang
om året, sammen med den løn der kommer til
udbetaling i maj måned.
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Fleksjob
efter 12
års kamp
Maria fik en hjerneblødning på
jobbet. Gennem 12 år har hun måttet
klare sig selv. Men nu har hun endelig fået et fleksjob.
Tekst / Maibrit Jürs

Foto / Privat

- Da jeg vågnede på hospitalet, anede jeg ikke,
hvad der var sket.
Maria var omtumlet og kunne ikke huske noget
som helst. Det ene øjeblik var hun ved at tælle
varelager i salonen i Aarhus, det næste lå hun i en
hospitalsseng og kiggede op i sin families bekymrede ansigter.
- Jeg fik at vide, at jeg havde haft en hjerneblødning, og de havde lagt mig i kunstigt koma. Det
var svært at forholde sig til, for jeg var jo kun 22
på det tidspunkt, fortæller Maria Fodslette Møller.
Maria følte dog ikke, hun var så hårdt ramt, så hun
vendte hurtigt tilbage til salonen, hvor hun var
startet som elev et halvt år tidligere.
- Der gik vel to måneder fra jeg blev opereret i
hjernen, til jeg var tilbage i salonen. Jeg synes,
det gik meget godt, og jeg var hurtigt oppe på fuld
tid igen. Men jeg fik alligevel to epileptiske anfald
på jobbet, og set i bakspejlet var jeg slet ikke klar.
Men man tror jo, man er uovervindelig, når man
er ung.

Gennemførte trods hjerneskade
Det viste sig også at blive en hård kamp at gennemføre frisøruddannelsen. For med hjerneblødningen fulgte en hjerneskade, og det betyder, at
Maria har svært ved at lære nyt.
- Jeg har svært ved at koncentrere mig og huske
på grund af hjerneskaden. Så jeg dumpede faktisk
min svendeprøve to gange, før det lykkedes mig at
bestå den.
Derfor var det også en stor sejr, da det endelig
lykkedes hende at gennemføre uddannelsen. Men
trængslerne var ikke slut med svendebrevet. De 12
år, der gik, fra Maria fik en hjerneblødning, til hun
nu er landet i et fleksjob, har været en lang kamp
for at få livet til at hænge sammen.

Pressede sig selv til depression
Maria var elev i en intercoiffure salon, hvor der var
høje forventninger til hende.
- Jeg tog med ud til shows og elskede at være
kreativ, så jeg forestillede mig, at jeg skulle fortsætte ad den vej, fortæller Maria.

Fleksjob efter 12 års kamp

Men hun glemte at mærke sine egne grænser og
pressede sig selv alt for hårdt.
- Jeg kæmpede og kæmpede for at klare et almindeligt liv med et almindeligt job, men uanset hvad
jeg gjorde, var det aldrig nok. Jeg havde alt for
høje forventninger til mig selv. Derfor endte jeg
med både depression og angst.

Var ved at give op
I dag er Maria 34 år, og hun har langt om længe
fået ja til, at hun er berettiget til et fleksjob.
- Det er en kæmpe lettelse. Jeg har lige fået det
at vide, så jeg tror ikke, jeg helt har forstået det
endnu. Men det er helt fantastisk.
Det er også en stor lettelse, at hun kan fortsætte i
sit drømmejob, for der har været tidspunkter, hvor
Maria var ved at opgive faget.
- Jeg har ikke fået nogen hjælp, før jeg kontaktede
DFKF. Jeg ringede på et tidspunkt til kommunen,
fordi jeg ikke følte, jeg kunne passe mit arbejde.
Men damen, jeg talte med, afviste mig i telefonen.
Og hvor pokker skal man så henvende sig?
Nu arbejder Maria 18 timer om ugen, og det betyder,
at hun ikke længere har brug for at sygemelde sig.
- I mit tidligere job måtte jeg konstant presse mig
selv. Der var jeg nødt til at melde mig syg i tide og
utide, fordi jeg lider af hjerneskadetræthed. Det
betyder, at jeg bliver svimmel og omtåget, og får
synsforstyrrelser og smerter, hvis jeg presser mig
selv for hårdt og arbejder for meget.

Et drømmejob
Fleksjobbet betyder, at Maria i dag har sit drømmejob hos Buch-Vedel i Aarhus, hvor hun gerne vil
blive resten af sit arbejdsliv.
- Det er en lille salon med fire mennesker, og her
er den ro, jeg har brug for. Jeg kan ikke holde ud
at være i meget støj med mange mennesker og
for eksempel høj musik. Men her er lige tilpas, og
min chef og mine kolleger ved, hvilke hensyn, de
skal tage. For eksempel har jeg en fast frokostpause, også selvom der er travlt. Det er simpelthen
nødvendigt for, at jeg kan holde til en arbejdsdag.
Men en usynlig sygdom som Marias, er det også
en fordel at kunne sige, at hun er fleksjobber, for
det er en slags stempel, der betyder, at omgivelserne bedre forstår og accepterer, hvorfor hun ikke
kan så meget som andre.
- Det er virkelig rart, at jeg ikke altid skal forklare.
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Man skal passe på sig selv
Der gik 12 år fra Maria fik en hjerneblødning, og til hun
fik fleksjob, fordi hun ikke fik nogen hjælp, før hun henvendte sig til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.
- Først og fremmest skal man mærke godt efter, hvad
man kan klare, så man ikke presser sig for hårdt. Og så
skal man åbne munden, hvis man ikke har det godt på
sin arbejdsplads. Det kan godt være svært, når man er
ung og ambitiøs, men det er vigtigt, at man beder om
hjælp. Jeg er glad for, at jeg kontaktede mit forbund,
ellers ved jeg ikke, hvad jeg skulle have gjort, siger
Maria Fodslette Møller.

Fakta om fleksjob
Et fleksjob er et arbejde på nedsat tid og med
særlige fysiske eller psykiske skånehensyn.
I et fleksjob tager arbejdsgiveren hensyn til medarbejderens behov, og arbejdet tilpasses derfor
medarbejderens formåen. Det kan blandt andet
være arbejdstempo, arbejdsopgaver, behov for
pauser, arbejdstid og antal arbejdstimer, der tilpasses til den ansatte.
Kommunen betaler en del af lønnen for en ansat i
fleksjob. Derfor er det også kommunen, der bevilger
fleksjob, og det er her, man skal henvende sig, hvis
man vil søge om fleksjob.

Få hjælp hos
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Er du syg eller har en skade, der gør det svært for dig
at passe dit arbejde, så kontakt os.
Vi står klar til at hjælpe dig med rådgivning og vejledning
og kan blandt andet hjælpe i sager med kommunen.
Har du brug for hjælp, så ring til os på telefon:
35 83 18 80
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Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Julie Dam

Shooting Star

Frisør:

Nanna Christensen

Model:
Amanda - det er min kusine, som jeg bruger til
langhårsopsætninger.

Alder:

20 år
Elev:

4. års elev
Jeg går på EUC Sjælland,
Næstved
Salon:

‘Hos Lotte’, Vordingborg

Beskriv din frisure:
Jeg synes, det er en feminin frisure til langt hår.
Det er ikke en hverdagsfrisure. Man kan bruge den
til bryllup eller stor fest. Jeg har fundet inspiration
på nettet, og så har jeg selv lavet ændringer i den.
Der er en stram hårelastik bagi med en renfriseret
knold. Der er et fald i panden som også går ned
i den ene side, og krøller på toppen i den ene
side. Hvis man skal skeje lidt ud, er det den rigtige
frisure.
Sværhedsgrad:
Der er mange teknikker, så jeg synes selv, den
er lidt svær. Det er ikke en, man lige vil lave selv
derhjemme. Renfrisering er for mig det sværeste.
Det skal være helt stramt og helt rent.

Har du lyst til at være
med i 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 på DFKFs lokaler i
København Ø.
Du skal sætte 4-5 timer af til det
hele – frokost er inkluderet.
Du får lov til at vise din kunnen og
kreativitet.
Du får taget professionelle fotos
af din hårmodel, som bliver trykt i
Spejlet.
Du får lov at beholde de professionelle fotos, som du kan bruge i din
videre jobsøgning.

Hvorfor er du med i Shooting Star i dag?
Jeg er her i dag, fordi jeg synes, det kunne være
sjovt at prøve noget lidt anderledes, udfordre sig
selv og få taget professionelle fotos af noget hår,
jeg har lavet. Jeg har forberedt mig ved at øve de
sidste to lørdage på håret. Jeg har været spændt
og har glædet mig rigtig meget, og det er rigtig
sjovt at være her i dag.
Hvorfor vil du gerne være frisør?
Fordi jeg godt kan lide kundekontakt. Opsætning
og farve er det, jeg synes er mest spændende.
Min moster er gammel frisør og underviser på
frisørskolen, og vi har talt meget om faget, og det
lød som noget, jeg gerne ville prøve.
Hvad drømmer du om i fremtiden?
Jeg vil gerne være i en salon på halv tid, og i den
anden halvdel vil jeg gerne ud og lave shows noget lidt andet med andre udfordringer. I salonen
har jeg stadig den kundekontakt, som er hyggelig,
men jeg vil også gerne shows for at udfordre mig
selv og prøve andet end salonlivet. Jeg har aldrig
prøvet shows andet end på skolen.
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Shooting Star

Navn:

Amanda Kyed Andersen
Alder:

21 år
Assistent / Elev:

4. års elev
Salon:

Holk Intercoiffure, Kolding
—
Jeg bor i Kolding men har valgt at gå i skole på
SDE i Odense, fordi de har frisørkonkurrencer.
Jeg elsker at deltage i konkurrencer og har vundet
DM i Skills i starten af april.
Model: Marie, har jeg har skrevet til på FB. Hun
går i skole i Kolding og ville godt være med som
model i dag.
Beskriv din frisure:
Det er en meget klassisk frisure med klassiske elementer, hvor jeg så har brudt det hele op og gjort
det lidt moderne. Jeg har selv fundet på frisuren,
og jeg lavede den første gang på skolen i marts.
Den her frisure er en klipning, som man kan have
til hverdag, og som er stylet lidt mere festlig, end
man selv gør i hverdagen.
Sværhedsgrad:
Umiddelbart kan den godt virke svær, men når
man har fået styr på sine inddelinger, er den
meget ligetil. Hvis man ikke arbejder meget med
inddelinger, kan den godt virke uoverskuelig, men
sådan er de fleste klipninger.
Det sværeste er at få harmonien i de forskellige
længder og og tilpasse til den ansigtsform, man
arbejder med, så den bliver skræddersyet til den
model, man står med.
Hvorfor er du med i Shooting Star i dag?
Sidste gang læste jeg i Spejlet, hvad Shooting Star
går ud på, og så skrev jeg til Marianne og spurgte,
om hun kunne bruge mig. Jeg tænkte, det var en
spændende mulighed for at få en lærerig dag og
prøve ting af og lære fra den bedste.
Hvordan er dagen gået?
Den er gået super godt. Jeg har fået taget nogle

gode billeder og har fået en forståelse for den
måde, det fungerer på med photoshoots.
Jeg har fået hjælp af Marianne, som har givet
mig tips og tricks til at style håret. Hun gav mig
råd om, at jeg skal blive bedre til at gøre det hele
lidt løsere. Det er helt klart noget, jeg vil fokusere
mere på.
Hvorfor vil du gerne være frisør?
Det er fedt med den kundekontakt, og jeg kan godt
lide det med, at man har en time sammen, hvor
man kan ændre kundernes udseende og gøre dem
gladere. Det er fedt, hvor meget man kan gøre på
kort tid og den respons, man får med det samme.
Og så er det en vekslende hverdag, hvor det er
muligt at variere og forme sin fremtid, som man vil
have den.
Hvad er det bedste ved faget?
Lige nu synes jeg, det er mega fedt, når vi har helstylinger, det vil sige farve og styling, hvor vi går i
dybden med teknikkerne og får lov at nørde med
tingene. Derfor brænder jeg også for konkurrencer.
Jeg vandt DM i Skills i starten af april og har også
tidligere vundet. Så har jeg deltaget til et VM,
hvor jeg fik en 4.plads individuelt og sølv med
juniorhold. Jeg glæder mig til at deltage i VM til
september i år.
Hvad drømmer du om i fremtiden?
Det bliver en kombination af salonarbejde og
shows. Jeg vil gerne tage makeupartist-uddannelsen, så jeg kan blive stylist og komme ud til nogle
modeshows og se, hvor det bringer mig hen. J eg
er meget inde på Redken, hvor jeg tænker, om jeg
skal ende som tekniker på et tidspunkt.
Jeg synes, det er fedt, at der er lidt variation i mit
arbejdsliv. Der er også variation i salonen, men det
er på en anden måde. Jeg kan godt lide at arbejde
under pres og tænker, at det godt kan være mig,
men da jeg ikke har prøvet det endnu kan det
være det ændrer sig.
Umiddelbart vil jeg stadig have min base i Kolding,
men nu må jeg se, hvad fremtiden vil bringe. Måske vil jeg til USA og arbejde, men det kommer an
på, hvor stor jeg bliver indenfor faget.

Shooting Star
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Foto / Anita Austvika

Tillykke med
Svendeprøverne
til alle Frisør &
Kosmetiker elever,
som har bestået
svendeprøven i
foråret 2019.
Kærlig hilsen

DFKF

Vi kan desværre ikke bringe navnene på grund af persondataforordningen.
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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
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Kosmetikrådet
rådgiver om kemi i kosmetik
Når der sker ændringer i kemien i kosmetik, skal Miljøstyrelsen
tage stilling til, om lovgivningen beskytter os godt nok.
Kosmetikrådet rådgiver Miljøstyrelsen.
Tekst / Maibrit Jürs

Foto / Bady Qb & Drew Hays

Kosmetikrådets består af 14 udvalgte medlemmer,
hvis opgave det er at rådgive Miljøstyrelsen i et
bredt spekter af faglige spørgsmål indenfor kosmetik. Derfor består rådet af fagpersoner inden for
en række fagområder.
- Vi har for eksempel ekspertise inden for hudsygdomme, fordi der er så meget hudallergi indenfor
kosmetik. Der er toxikologer, som ved noget om
eksempelvis dyreforsøg, vi har medlemmer, der
ved noget om hormonforstyrrende stoffer og
nogle, der ved noget om bakterier.
- Vi har medlemmer, der repræsenterer detailhandel, producenter og forbrugere. Arbejdstilsynet
sidder også i rådet, fortæller Jeanne Duus Johansen, der er formand for Kosmetikrådet.

Kosmetikrådets arbejde handler primært om
fremtidig lovgivning. Det kan for eksempel være,
hvis EU foreslår, at en ny ingrediens bliver tilladt
i kosmetik. Så kan rådet hjælpe Miljøstyrelsen
med at vurdere, om den gældende ingrediens er
skadelig.
Men medlemmerne kan også indkaldes, hvis Miljøstyrelsen får brug for det. For eksempel i tilfælde, hvor der er brug for rådgivning i en pludselig
opstået sag, fortæller Jeanne Duus Johansen.
- Det kan for eksempel være som i 80’erne, hvor
Wash and Go blev beskyldt for at forårsage, at folk
tabte håret. I sådan nogle tilfælde vil vi blive kaldt
ind for at rådgive Miljøstyrelsen.

Kosmetikrådet rådgiver om kemi i kosmetik
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Skriv eller ring, til juristerne
fra Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund gennem kontaktformularen på vores hjemmeside,
eller send en mail på:
dfkf@forbundet.dk
Du kan også kontakte os på telefon:
3583 1880

Jeg er medlem hos jer, men min nye arbejdsgiver
siger, han ikke har nogen overenskomst, og han
derfor kan betale mig det i løn han vil.
Er det rigtigt?
Overenskomster er noget arbejdsgiver vælger til.
Det er ikke noget, der følger med medlemmerne.
Det er derfor korrekt, at din arbejdsgiver frit kan
vælge, hvor meget han vil give dig i løn. Man kan
selvfølgelig altid forhandle sig til bedre vilkår eller
søge et andet job.
Hvis din arbejdsgiver ikke har en overenskomst, er
han heller ikke forpligtet til at betale dig pension,
søgnehelligdage, betaling for overarbejde, ubekvem
arbejdstid, løn under sygdom eller barsel samt en
lang række andre goder.
Hvis du gerne vil vide om en mulig kommende
arbejdsgiver har en overenskomst, kan du ringe
ind til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, så kan vi
undersøge, om virksomheden har en overenskomst
eller ej.
Vi hjælper dig også gerne med at læse din kontrakt
igennem og rådgiver dig om mulige forhandlingspunkter.
Hvis du er elev, er arbejdsgiveren forpligtet til at
betale den løn, feriefridage, betaling for ubekvemarbejdstid m.m. som gælder for fagets overenskomst.

Jeg har siddet og kigget min gamle lønsedler igennem. Jeg tror ikke, jeg har fået den rette løn. Kan I
hjælpe mig med at tjekke min lønsedler?
Ja, det kan vi sagtens, men vi er nødt til at have
andre oplysninger end kun dine lønsedler.
Du skal derfor sende følgende til os:
•
Dine lønsedler
•
Dine arbejdstimer/dit arbejdsskema
for hele perioden
•
Dine provisionstal for hele perioden
•
Din kontrakt
•
Og oplysninger om, hvornår din lønperiode løber
På vores hjemmeside finder du også vores lønberegner, som du er velkommen til at benytte, hvis du
er i tvivl om, om du har fået den rette provision.
Som udgangspunkt forældes lønkrav efter 5 år.

Min mormor er død og skal begraves i næste uge.
Min arbejdsgiver siger, at jeg ikke kan få fri til at gå
til begravelsen. Må hun gerne bestemme det?
Det vil være reguleret i virksomhedens personalehåndbog, hvilke begivenheder man kan få fri til.
Din arbejdsgiver er juridisk set ikke forpligtet til at
give dig fri til begravelsen. Det er dog usædvanligt
at dette sker, og i strid med principperne om godt
arbejdsmiljø. Hvis din arbejdsgiver giver dig fri til
begravelsen, vil dette være uden løn, medmindre I
aftaler andet.

Kære Spejlet

Jeg er elev og på skole lige nu. Min chef ringer til
mig næsten dagligt og siger, at der er meget travlt
og jeg skal komme. Hun har også bedt mig melde
mig syg fra skolen og komme på arbejde i stedet
for. En af de andre fra skolen har sagt, at jeg ikke
behøver møde på arbejde, fordi det er frivilligt.
Det har din klassekammerat helt ret i. Hvis DU
gerne vil arbejde, mens du går i skole, skal du søge
om dispensation hos Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund. Hvis du får dispensation, betyder det, at
du max må arbejde 10 timer om ugen og mindst
4 timer. Timerne skal betales med din sædvanlige
timeløn + 50 %.
Din arbejdsgiver kan derfor ikke tvinge dig til at
møde på arbejde, når du er på skole, og hun må
slet ikke bede dig melde dig syg.

Jeg er frisør og har en søn, der næsten lige er begyndt
i daginstitution. Han er derfor ofte syg lige for tiden.
Min chef siger, jeg ikke har ret til barnets første sygedag, men det er da en ret alle forældre har, ikke?
Alle har ret til force majeure frihed dvs. hvis frihed
hvis din tilstedeværelse er påtrængende nødvendig
og det er akut. Dvs. at det også gælder for lønmodtagere der ikke er omfattet af en overenskomst.
Men force majeure retten til frihed berettiger dig
ikke til løn, hvis du bliver tilkaldt til et sygt barn eller
må blive hjemme.
Hvis du er færdiguddannet og er omfattet af frisøreller kosmetikeroverenskomsten, har du ret til løn
ved barns 1. sygedag.
Dog har elever ikke ret til løn under barns 1. sygedag, selvom elever er omfattet af overenskomsten.

Jeg er blevet opsagt, fordi det ikke er gået så godt
på klinikken længe. Min chef siger, at hun derfor
ikke har råd til at have mig længere. Jeg har været
ansat i lidt over 6 år, hvis man tæller min elevtid
med. Jeg kan læse i overenskomsten, at når man
har været ansat i 6 år skal man have 8 ugers opsigelsesvarsel. Jeg har kun fået 4 uger. Er det ikke
forkert?
Man tæller desværre ikke elevtiden med i den
anciennitet, der bruges til at beregne opsigelsesvarslet efter overenskomsten. Det er derfor korrekt,
at du skal have et varsel på 4 uger.

Jeg er kosmetiker og arbejder 37 timer om ugen.
Der er ikke overenskomst, hvor jeg arbejder. I min
kontrakt står der, at jeg selv betaler for min frokostpause. Jeg har sjældent mulighed for at holde
frokostpause, alligevel bliver den altid trukket.
Som oftest arbejder jeg 39½ time om ugen, men
jeg får kun løn for 37 timer. Jeg har prøvet at tale
med min chef, hun siger, at jeg bare kan holde lidt
længere pauser andre dage, men så kommer min
samlede arbejdstid bare op på over 40 timer. Må
man gerne det?
Din pause er din egen tid, når du ikke får betaling
for den. Dvs. du må gerne gå fra arbejdspladsen i
din frokostpause.
Der er lovgivning der regulerer dette, og af lovens
§ 3 fremgår det at: ”En lønmodtager med en daglig
arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause
af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses.
Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale
regler for lægning af arbejdstiden.”
Det er i øvrigt vigtigt, at din arbejdstid registreres
korrekt, således du er sikker på, du får den løn, som
du er berettiget til.
Du må forsøge at tale med din arbejdsgiver og oplyse om lovgivningen, så du kan få din frokostpause.

Min arbejdsplads er blevet solgt til en ny ejer. Der
er ikke noget forandret – det er de samme kunder,
samme priser osv. Den nye ejer har givet mig en ny
ansættelseskontrakt, hvor der står at min anciennitet gælder fra den dag, den nye ejer overtog
forretningen. Yderligere har den nye ejer ændret i
min løn og mine timer. Må den nye ejer godt det?
Nej, det må den nye ejer ikke. Når man bliver virksomhedsoverdraget, følger ens rettigheder fra det
gamle ansættelsesforhold med. Det betyder, man
bevarer sin anciennitet, sin løn og sine arbejdstimer,
som man havde ved den tidligere ejer.
Den nye ejer indtræder i de rettigheder og forpligtelser vedrørende løn og ansættelsesforhold mv.,
som den gamle ejer havde overfor sine ansatte.
Den nye ejer kan dog foretage ændringer i ansættelsesforholdet på samme måde som den tidligere
ejer. Det er derfor altid en god idé, at du kontakter
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund omgående, når
du bliver stillet overfor ændringer i dit ansættelsesforhold.
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Medlemsinformation

Bedre dækning
Det er ikke særlig rart at tænke på konsekvenserne
af alvorlige ulykker eller død. Heldigvis kan du som
medlem af DFKF slippe for det. Du har nemlig den
helt særlige fordel, at du er omfattet af en personsikring. Forsikringen dækker dig, hvis du kommer ud
for en ulykke - og dine efterladte, hvis du dør.
Den 1. januar 2019 blev ordningen endnu bedre
og billigere. Kort fortalt er de beløb, som udbetales
blevet højere:
Ved død inden det 70. år:

175.000 kr.
Ved ulykkestilfælde, der medfører en méngrad på
mindst 5 %, udbetales erstatning, der udgør så
mange procent af invaliditetssummen som méngraden fastsættes til:

700.000 kr.
For efterlønsmodtagere og medlemmer, der har opnået
folkepensionsalderen udgør invaliditetssummen:

350.000 kr.
Hvis du er nysgerrig om de præcise dækninger og
vilkår, så læs mere her: www.alka.dk/dfkf-person

spar penge hver dag

Med Forbrugsforenigens betalingskort giver
vi dig mulighed for spare penge og optjene
bonus – 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

VIDENCENTER

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

BESPARELSER & TILBUD
MED LO PLUS KORT

www.loplus.dk

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

Det er stadig ledige uger
i Marielyst og Skagen
i 2019
Feriefonden har to feriehuse, som du kan leje billigt hele året, så
længe du er medlem af DFKF. Ét hus på Falster (Marielyst) og et i
Skagen.
På Falster ligger huset kun 800 meter fra Marielyst strand, som
flere år er blevet kåret som Danmarks bedste strand.
I Skagen ligger huset ugeneret i gåafstand til Skagens kendte
seværdigheder, gågader, caféer, butikker og de røde fiskepakhuse
på havnen.
Begge huse er dejlige rækkehuse med plads til 6 personer.
Priserne ligger cirka 30-50% under normale priser på markedet.
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.

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.-

Kr. 1050.-

1 dag

Kr. 650.-

Kr. 525.-

Lejen er inklusiv varme, vand, el og slutrengøring.
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
(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
På hjemmesiden www.dfkf.dk, under medlemsfordele, finder du en kalender, hvor du kan se hvornår husene er ledige.

Foto: Claudio Piazzi / Unsplash
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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

Min A-kasse
Ramsingsvej 28A
2500 Valby
TELEFON: 70 12 37 82
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

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

Medlemsservice
Dit medlemskab administreres af:
Medlemsservice
Ramsingsvej 30
2500 Valby
Telefon: 70 12 37 82
E-mail: sefmedlem@minakasse.dk

Vil DU HAVE EN
ANNONCE I SPEJLET?

Åbningstider:
Mandag - tirsdag: kl. 9.30 - 14.00
Onsdag lukket (dfkf har åbent)
Torsdag: kl. 9.30 - 15.00

BER 2018

NO. 3 SEPTEM

Fredag: kl. 9.30 - 13.00
Medlemsservice og A-kassen har lukket 1. maj,
grundlovsdag, jule- og nytårsdag og fredag efter
Kristi Himmelfartsdag.

I 2019 udkommer Spejlet:
Marts / Juni / September / December
For deadline og priser:
Marianne Jensen / +45 26 85 03 01
mj@mariannejensen.dk
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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

Pernille Brønnum
pbr@forbundet.dk

JURIST

Mille Giehm-Reese
mgr@forbundet.dk

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

sekretær/sagsbehandler

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk

Ditte Marie Brandstrup / Vejle
Ilse Arndal / Fyn / F
Linette Damgaard / Randers
Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg

Ferieordning

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk

Marianne Jensen Johansen / København
Mette Rasmussen / Fredericia
Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus / F
Thomas Pedersen / Køge / F

Redaktør / Spejlet

Marianne Jensen
mj@mariannejensen.dk

