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Sommerferien er overstået, og hjulene er i gang igen.
Her på kontoret er vi trukket i arbejdstøjet og har taget
fat på et spændende efterår med blandt andet overenskomstforhandlinger for både frisører og kosmetikere.
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Nye vinde over Danmark
Ny regering – nye muligheder
Efter folketingsvalget er der kommet nye ansigter på de forskellige ministerposter.
Vi ser meget på uddannelses- og beskæftigelsesministerposterne, da nogle af
vores kerneopgaver som fagforbund er uddannelse, arbejdsmiljø og ikke mindst
vores arbejdstidsregler.
Vi ser naturligvis også på, hvordan regeringen håndterer valgløftet om muligheden
for at gå tidligere på pension, når man ikke længere kan blive på arbejdsmarkedet.
Umiddelbart efter regeringsdannelsen understregede Mette Frederiksen, at differentieret pensionsalder ville være noget af det første, regeringen ville arbejde på
at få indført. Det løfte følger vi naturligvis med stor interesse, da netop I medlemmer vil være i den gruppe, der kan få behov for tidlig tilbagetrækning.
Derudover bliver det spændende at følge udviklingen for erhvervsuddannelserne,
der i den grad trænger til at blive løftet både på kvalitet og økonomi.
Gode elever kræver gode arbejdsgivere
Vores vigtigste opgave er dog at sikre, at I medlemmer kan forblive erhvervsaktive, til
I kan gå på pension. Det kræver, at vi sikrer både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på de saloner og klinikker, hvor I har jeres dagligdag.
Men det gode arbejdsliv starter allerede på uddannelserne. Her har vi fortsat
fokus på, at I oplæres i at passe på jer selv på jobbet. Men først skal vi have jer
ind på uddannelserne. Derfor har vi en kampagne på trapperne, som skal få flere
unge til at søge ind, så vi kan være med til at sikre, at frisørfaget bevarer en høj
faglighed såvel som et godt arbejdsmiljø.
Vi har valgt at starte kampagnen sammen med dofk, for hvis vi skal have flere
unge ind på uddannelsen, skal vi også kunne tilbyde dem et ordentlig arbejdsmiljø, og det skal arbejdsgiverne naturligvis være med til at skabe. Gode elever
kræver gode arbejdsgivere.
Tak for forslagene
Jeg er rigtig glad for, at min opfordring i den seneste leder har givet pote i forhold
til OK-20. Det glæder mig, at der allerede er indkommet forslag fra vores medlemmer. Vi modtager gerne flere, så hold jer endelig ikke tilbage. Alt kan bringes i spil
til en forhandling.
Hvis I har flere ønsker, som vi skal tage med til de kommende overenskomstforhandlinger, er I meget velkomne til at sende os en mail på dfkf@forbundet.dk.
Skriv gerne “Overenskomstønsker” i emnefeltet.
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DFKF
Fashion
Week ’19
Der var sol på himlen og solsikker på catwalken,
da det danske tøjmærke Résumé holdt modeshow under dette års Copenhagen Fashion
Week i august.
Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Julie Dam
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Showet fandt sted på Refshaleøen i København,
hvor omgivelserne var rå og helt rigtige. Temaet
var inspireret af Brokeback Mountain, og den
store hal, Basti On, mindede lidt om en gammel
staldbygning, der nu var
ombygget. En stor hal
med træborde udgjorde
backstagerum med
borde og spejle. Det
var her, frisørerne fra
DFKF arbejdede for at få
modellerne gjort klar til
podiet.
Hårstylist Marianne Jensen
havde det overordnede
ansvar for modellerne,
og hun fik assistance
fra DFKF-medlemmerne
Amanda Kyed Andersen,
Josefia Carøe og Nicolaj
Andersen, der gennem
DFKF fik mulighed for
at prøve kræfter med
dette års modeshow i
København.
De var mødt tidligt op denne tirsdag morgen i
august for at være i god tid og lære looket, inden
modellerne og modeskaberne ankom, og det hele
blev mere hektisk op mod showstart. Udover de
15 modeller skulle 10 serveringspiger også gøres
klar - og så designerne selv.
Looket var naturligt med pjuskede fletninger,
som om modellerne lige havde redet en tur rundt
i solen. Det blev understreget af den meget
naturlige makeupstil, fortæller Line Heiberg, som
er makeupartist for The Body Shop og stod for
modellernes makeup til showet.
-Selve looket er et naturligt makeuplook med fokus
på den her dugfriske ’sunkissed’ glød. Modellerne
får buskede naturlige bryn. De her brændte farver
er sindssygt in i øjeblikket, forklarer hun.
Line Heiberg bruger naturlige ingredienser til
huden, der smelter ind, så det giver en smuk,
naturlig glød. Det er det look, der er i høj kurs i
den virkelige verden, siger hun.
-Der er meget fokus på en naturlig hud, der ser
fugtig ud med en glød, der kommer indefra med
en anelse sol, masser af bronzer og varme. Til
læberne går vi efter lidt brændte, naturlige bærfarver. Farven går en anelse ud over læberne, så

de ser større ud, og det ser man meget i øjeblikket,
forklarer makeupartisten.
Og det skulle selvfølgelig afspejles i håret. Amanda,
Josefia og Nicolaj fik ansvaret for deres egne
modeller.
-Der var ikke nogen, der stod og kiggede os i
nakken hele tiden. De stolede på, vi kunne gøre
det. Det var rigtig rart med den tillid. Og så hjalp
de, når der var nogle udfordringer. Det kunne
være lige at få det sidste finish på det, så frisuren
lignede, fortæller DFKF-medlemmet, 25-årige
Josefia Carøe fra Aalborg.
Pludselig var der nedtælling til showstart. Tre….
to… en… NU. Og modellerne skred ud på
catwalken, som var udenfor i det fri på forsiden
af staldbygningen på et trappepodie. Når de kom
tilbage for at skifte tøj, stod assistenterne klar til at
rette og fixe håret, inden de skulle ud på podiet igen.
For at fuldende cowboy- og cowgirl-looket, gik der
heste rundt udenfor, der var pyntet med sløjfer,
mens publikum sad og nød showet og de smukke
looks, der var kreeret af DFKF-medlemmerne.
Vi fangede Amanda, Josefia og Nicolaj lige efter
modeshowet. Læs om de tre DFKF-medlemmers
oplevelser her:
Nicolaj Andersen, 21 år, færdiguddannet til
november, og i lære i København.
Instagram: @HairByBjoern
Hvordan gik dagen?
Jeg synes, det gik super godt. Det var søde
mennesker, og der var god og positiv energi.
Hvorfor valgte du at deltage i Fashion Week?
Forbundet havde sendt en mail ud om, at man
kunne skrive til Marianne, hvis man havde
interesse i at være med. Jeg syntes, det lød
spændende, da jeg aldrig har været med til et
modeshow før.
Beskriv din dag:
Vi havde fået en mail med alt, hvad der skulle
ske, og hvilket hår, der skulle laves, så vi var
forberedte. Jeg kendte ikke nogen af de andre,
men vi mødtes i god tid kl. 09 på Refshaleøen
og ventede på, at modellerne skulle komme fra
et andet show. Vi fik frisuren vist på den første
model, der kom, og derefter var det ret frit.
Vi lavede håret på alle modellerne, og der var et

DFKF stod for håret til Résumé på Fashion Week.
6. august 2019 kl. 13.30 - 15.30 Basti On, Refshalevej 28 i København.
Résumé er et nyt dansk tøjmærke, der blev stiftet i 2017 af søstrene
Anne Louise Faurholt og Emma Lohmann. Er du interesseret i at
komme med til næste modeshow? Hold øje med Spejlet og DFKFs nyhedsbreve.
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godt flow med, at når den model, man lige havde
ordnet, skulle videre til tøj, fik man en ny.
Beskriv stilen:
Stilen var Brokeback Mountain med frisurer, der
var meget løse i det - lidt tilbageredt hestehale
med en god volumen. Vi brugte deres egen
struktur i håret til at give det godt med fylde, uden
at det var redt helt stramt tilbage. Det var et pænt,
naturligt look, ligesom makeuppen.
Hvad har været det bedste ved dagen?
Det var farten og tempoet. Jeg har været ude
til photoshoots før og stået og lavet billeder til
kamera, men her skal det gå hurtigere, og det
skal være pænt fra alle sider. Det har været super
lærerigt at arbejde på presset tid. Ikke at det har
været presset på den måde, men der var da lidt
spænding og travlhed lige omkring showstart,
hvor de sidste ting skulle finjusteres. Og vi
sluttede med at have selve designerne i stolen.
Hvordan fungerede jeres teamwork med dig,
Josefia og Amanda?
Det var virkelig fedt at være i et teamwork med
nogen, man ikke kender. De andre var super
flinke, søde og klar på at lave noget. Og alle var
super selvstændige og hjælpsomme, så jeg synes
virkelig, vi arbejdede godt sammen. Modellerne
var også søde. Nogle var lidt trætte, men de havde
også været tidligt oppe.
Var du ude og se showet?
Vi kunne lige snige os ud og se noget af det. Så
kunne man lige se, hvor der skulle rettes lidt til, og
så var det superfedt at se det, man har lavet. Det
vil jeg gerne lave mere af, når jeg er udlært.
Amanda Kyed Andersen, 21 år, bor i Kolding,
skal til svendeprøve til november.
I lære i Holk Intercoiffure i Kolding.
Instagram: @amandakyedandersen
Hvorfor ville du gerne være med til Fashion Week?
Jeg havde været ovre og deltage i Shooting Star
til Spejlet i maj måned og syntes, det var rigig
sjovt. Her sagde jeg til Marianne, at jeg rigtig
gerne ville hjælpe en anden gang.
Da jeg så læste i DFKFs nyhedsbrev, at de søgte
nogen, skyndte jeg mig at skrive til Marianne, at
jeg håbede, hun kunne bruge mig. Jeg tænkte, det
var en god måde at prøve at komme ind og se, om
det var noget for mig.

Beskriv din dag:
Jeg stod op kl. 04.45, da vi skulle være i
København kl. 09. Der var to, der ikke dukkede op,
men vi tre, der var kommet, klarede os. Det var
held i uheld, for det fungerede faktisk ret godt, at
vi ikke var flere, da vi tre så havde noget at lave
hele tiden.
Hvordan gik dagen?
Det var mega sjovt og spændende og lærerigt,
at vi fik lov at lave så meget. Jeg troede, vi bare
skulle stå med en hårlak og give til dem, der
styrede det, men vi fik lov til selv at lave hår på
modellerne. Undervejs fik vi god feedback, og vi
fik lov til rigtig meget selvstændigt. Det var helt
klart et plus.
Var det et svært look at lave?
Jeg synes, det var lige tilpas. Vi skulle lave
nogenlunde samme opsætninger på alle, der var
redt tilbage – men hestehalen var mere loose i
det. For mig er det faktisk lidt svært at lave sådan
noget hår, da jeg er vant til at lave helt stramt
look og har mere svært ved at lave noget, der ser
tilfældigt ud.

Josefia Carøe , Nicolaj Andersen, Amanda Kyed Andersen, Marianne Jensen, Amalie Holmquist & Andrea Hansen

Blev det den dag, du havde håbet?
Ja. Hver gang jeg er med til sådan noget, føler jeg,
jeg bliver mere og mere grebet af det. Tror det er
stemningen, og det at style håret i opsætninger og
føntørringer, der tiltaler mig ret meget. Jeg håber
at få muligheden igen næste år.
Josefia Carøe, 25 år og fra Aalborg. Blev
færdiguddannet for fire år siden
og arbejder hos My & Holger i Aalborg.
Hvorfor meldte du dig til Fashion Week?
Jeg tænkte, det var en god mulighed for at prøve
kræfter med noget andet indenfor min branche, og
jeg har altid syntes, det kunne være spændende
at prøve. Jeg har kun prøvet nogle lokale shows i
Aalborg, men det var slet ikke det samme. Det her
var mit første store show.
Har det været en god dag?
Jeg synes, det har været rigtig spændende og
rigtig sjovt. Og det var rart at møde andre og
blive inspireret af både nye personer og det hår,
vi lavede. Jeg kendte ikke de andre, men de var
rigtig søde og nemme at snakke med og rigtig
inspirerende, så det var ikke noget problem.

Beskriv din dag:
Jeg fløj fra Aalborg aftenen inden og overnattede
hos min storebror i København. Jeg mødte ind
på Refshaleøen om morgenen, og så blev vi sat i
gang. Vi fik vist det look, vi skulle lave, og så gik
vi ellers i gang med at style de modeller, der kom
ind. Det var en hestehale, som var sådan meget
løs i det. Den skulle ikke se ‘perfekt’ ud, men mere
naturlig med tekstur.
Hvad har været det mest udfordrende?
At det ikke er noget, man er vant til at lave. Men
der var fin tid og vi nåede det hele. Selvfølgelig
var der lidt pres på op til showstart. Men jeg
syntes, det gik godt. Man blev lidt spændt, inden
det gik igang. Modellerne var også søde, der var
ikke noget der.
Hvordan var det at se resultatet til sidst?
Det er spændende at se bagom scenen, hvordan
man fik det frem, og så var det virkelig sjovt at se
modellerne skride op ad catwalken. Vi fik lov at se
lidt af showet, og det var spændende og godt. Jeg
kunne godt tænke mig at prøve det igen.

Designers
Remix
100% bæredygtigt - og kjoler af genbrugsplast
Lokation: Grønnegårds Teatret
Modeller: Unique Models
Makeup: Gitte Guldhammer
Hår: Marianne Jensen / Kevin Murphy
Foto: Julie Dam
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Medlemmerne slår
rekord i pensionstjek
Halvvejs inde i året har der været 550.000
medlemlogins på PensionDanmarks hjemmeside
– pension.dk. Det er ny rekord og en stigning på
28 pct. i forhold til sidste år. Over halvdelen af de
mange logins skete via PensionDanmarks app.
Hvordan står det til med din pension?
Og er familien godt nok sikret, hvis uheldet
er ude? Som medlem med pensionsordning i
PensionDanmark kan du hurtigt få svar ved at
logge ind på pension.dk. Og du behøver ikke
bruge en pc. Med en smartphone eller en tablet
har du altid din pension lige ved hånden.
Du behøver ikke logge ind med NemID
Du kan også hente PensionDanmarks app, så du
slipper for at logge ind med NemID. Første gang
du bruger app’en på telefonen, skal du logge på
med en pinkode, som du skal bruge NemID til.
Herefter kan du frit bruge app’en på din telefon –
blot med pinkoden.

FRISØR SØGES
Frisør med 4 årig uddannelse søges,
ca. 30-37 timer om ugen.
Du skal være dygtig, stabil,
udadvent og glad for dit arbejde.
Der er mulighed for generationsskifte, om ca 3 år.
Ring for en uforpligtende snak,
eller send ansøgning til.
Frisør Helle Britt
Munkerisvej 13 / 5230 Odense M
Telefon: 66 14 14 42
eller 26 54 03 24
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To legatmodtagere
Det vigtigste er at være glad og positiv - det smitter . . .
To elever fra Tradium har fået legat. Trine for hendes
indsats på skolen og Tina for flid og dygtighed.

Tina Berisha
e
Trine Bendix Pap

Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Privat

To legatmodtagere

Trine Bendix Pape
24 år, Aarhus
Da 24-årige Trine Bendix Pape blev ringet op af
skolen tidligere på året, fik hun en god nyhed.
Lærerne på Trines skole, Tradium i Randers, havde
nemlig besluttet sig for at give hende et legat på
5.000 kroner for sin flotte indsats på skolen.
-Jeg blev meget forvirret og glad. Jeg havde ikke
regnet med, at det var noget, jeg bare kunne få, så
jeg blev virkelig overrasket, siger Trine, som bor i
Aarhus.
Legatet gives for flid og dygtighed. Samtidigt går
Trine meget op i at skabe en god stemning på
skolen og under sin læretid i salon.

God energi
- Det betyder meget at være positiv og have en glad
og god energi. For hvis man selv har det sådan, er
der god chance for, at det smitter af på kollegaer og
kunder, og så bliver det hele lidt sjovere. Og at man
ikke skal lade sig irritere over små ting. Hvis man
viser, man brænder for sit fag, smitter det også af
på alle andre, lyder rådet fra Trine.
Legatet på 5.000 kr. modtog hun i maj til en officiel
legatoverrækkelse, kun en måned efter hun gik til
svendeprøve og fik en flot sølvmedalje i april i år.
Det er der kun få elever, der opnår hvert år.
- Det blev jeg virkelig, virkelig glad for, og det kom
virkelig bag på mig. Jeg havde det sådan, at jeg ville
gøre mit bedste men ville ikke blive skuffet, uanset
hvordan det gik. Så jeg er bare stolt og overrasket
over, at jeg er en af de få, der fik sølv, siger hun.

En god klasse
Det var kulminationen på en fantastisk skolegang
for Trine, der startede på frisørlinjen på Tradium i
Randers i august 2015.
-Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være frisør. Jeg
har altid sat hår på dukker som lille og begyndte
at klippe dem. Så tog jeg en HF efter folkeskolen,
så jeg lige havde noget andet at tænke på, og så
kom jeg frem til, at jeg helt sikkert ville være frisør,
fortæller hun.
Valget faldt på frisøruddannelsen på Tradium i
Randers, fordi hun fik den anbefalet af flere steder,
hvor hun forhørte sig om elevplads, inden hun
startede.

Det valg fortrød hun ikke.
-Jeg har været rigtig glad for det og utrolig heldig at
blive sat i en god klasse. Det har betydet meget.
Lærerne har også været rigtig gode til at skabe et
undervisningsmiljø, hvor der både har været plads
til sjov og seriøsitet, hvilket har gjort, at man har
glædet sig til at komme i skole. De har også udfordret os og presset os ud i ting, man ellers ikke
føler sig komfortabel med, såsom konkurrencer. Og
så synes jeg, fordelingen mellem skole og læreplads
er rigtig fin.

Pas på med Google
Dog har hun et forslag til forbedring af
uddannelsen. Eller mere noget, man skal være
opmærksom på i undervisningen.
- Man skal passe på, at medierne ikke tager over fra
undervisningen. At vi ikke bare får at vide ‘Søg på
nettet og find en frisure og lav den’. Jeg synes, det
er vigtigt at få vist nogle teknikker, så man virkelig
føler, man får noget ud af at få vist nogle teknikker
af professionelle fagfolk fremfor at søge på nettet,
siger hun.
- Og så er det også vigtigt med evaluering på ens
arbejde gennem skoleforløbet. Lærerne må gerne
stille krav til en og fokusere på, hvad man er god til,
men også hvad kan gøre bedre, som hun siger.

Ferie til Rhodos
Og legatpengene? De er allerede brugt på en rejse
til Rhodos, hvor hun bare fik nydt livet og slappet af
ovenpå svendeprøven, inden hun starter på sit nye
job i Århus til september.
- Det glæder jeg mig helt vildt til. Det er et lille
sted, hvor man prioriterer arbejdsmiljø og gode
kollegaer, og det virker som et drømmejob. En
af lærerne på skolen, havde arbejdet der og
anbefalede mig det. Han kunne have været ligeglad,
men han gav sig tid til at snakke med mig og
opfordre mig til at søge derhen. Man kan mærke,
han også tænkte på mig, og hvad der kunne være
godt. Det er jeg mega taknemmelig for, siger Trine.
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Tina Berisha
26 år, bor i Randers
Da Tina Berisha hørte, hun var blevet indstillet af
lærerne på Tradium i Randers til legat på 3.000 kr.
for flid og dygtighed, blev hun rigtig glad.
- De penge skal jeg bruge på værktøj. Jeg tænker
nogle nye børster og et crepejern, noget jeg kan
bruge til at udvikle flere frisurer. Det skal være mine
egne til mine dukker, til at øve mig derhjemme,
siger hun.
Da hun hørte årsagen til, at lærerne havde valgt
hende, blev hun også meget rørt.
-Jeg fik nogle rigtig dejlige ord. De sagde, det var
for at være der for mine klassekammerater og stå til
rådighed for lærerne og tage initiativ til opgaverne.
De kan se, jeg stræber for at blive rigtig dygtig, og at
jeg virkelig vil mit fag så meget og lægger hjertet i
det, siger Tina, som er elev hos Poul M i Randers og
bliver færdig til april næste år.

Vil sprede budskabet
På Tradium i Randers er hun repræsentant for
LLU - det lokale uddannelsesudvalg - hvor hun
repræsenterer eleverne og er talerør for dem. Og så
er hun blevet ambassadør for skolen.
- Jeg vil rigtig gerne ud og fortælle, at min
uddannelse er så fantastisk. Jeg har viet mit liv til
det her, og jeg har lyst til at udbrede til hele verden
og sprede budskabet om, hvorfor man skal være
frisør. Det skal du, fordi du kan kreere en masse
ting, du gør folk glade, du kan være dig selv og finde
din egen stil. Du kan udvikle dig ligeså meget du
har lyst til, hvis du har interessen for det, siger Tina.

Sosu-uddannet
Faktisk er Tina uddannet sosuhjælper og har
arbejdet i psykiatrien. Men hun savnede noget i
arbejdet og havde altid haft et ønske om at være
frisør.
- Jeg kunne mærke på mig selv, at der var noget
andet, der ventede på mig - noget mere kreativt.
Så jeg fandt modet og skiftede vej og søgte ind på
skolen, siger hun.
Og det ændrede Tinas liv.
-Jeg har fundet min ting. Før havde jeg for eksempel
ikke Instagram, men nu har jeg endelig noget,
hvor jeg er stolt over det, jeg laver på sociale
medier og kan komme med budskaber. At være
frisør er mere end det her fag, jeg bruger det til at
vise mangfoldighed, siger Tina, som stammer fra
Albanien.

Lidt snobbet
Uddannelsen har været god, bortset fra et par
enkelte minusser, fortæller hun.
- På sosu-uddannelsen var folk meget
imødekommende fra starten. Men her kunne jeg
mærke, at man lige skulle finde sin plads. Man
kan godt føle, det er lidt snobbet, og jeg syntes
ikke, man snakkede så meget med hinanden, men
passede sig selv. Så fik jeg gåpåmod og tænkte, at
mit humør skulle smitte af på andre. Det hjælper,
når vi alle husker at smile lidt og være positive, siger
hun.
Det vil hun også arbejde for som ambassadør.
- Jeg vil være med til, at vi skal stå stærkere
sammen, så folk udefra kan se, at på Tradium kan
alle snakke sammen og hjælpe hinanden. Det
gælder også i saloner, hvor jeg ville ønske, at vi alle
så hinanden som kollegaer og ikke konkurrenter.
Godt arbejdsmiljø for mig er, at der er plads til alle,
man kan snakke med kollegerne, også om de lidt
svære ting, og man har en god chef, der forstår at
heppe på en og udvikle en.

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 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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OK 20:
Vi tager jeres ønsker med
til forhandlingsbordet
I sidste nummer af Spejlet opfordrede vi vores medlemmer til at skrive til os, med
ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger. Det har I gjort, og det
er vi rigtig glade for.
Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, der gerne vil have fokus på bedre
vilkår for ældre frisører. De ønsker blandt andet en seniorordning, der kan give
mulighed for ekstra fridage, når man lige har brug for at trække vejret.
Hvis I har ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger, vil vi gerne høre fra dig.
Alt, hvad der handler om jeres arbejdsliv, kan bringes i spil, og I er meget velkomne
til at sende os en mail på dfkf@forbundet.dk. Skriv gerne “Overenskomstønsker”
i emnefeltet.
Tekst / Maibrit Jührs
Foto / Privat

Hvad er en seniorordning?

Conny

En seniorordning er en aftale om særlige
rettigheder i de sidste år af arbejdslivet.
Indholdet af senior-ordningerne varierer
fra faggruppe til faggruppe, fordi ordningen
aftales i forbindelse med de overenskomstforhandlinger, som fagforeningerne har med
arbejdsgiverne.

Ofte giver en seniorordning mulighed
for, at ældre medarbejdere:
- Får ret til at tage et antal ekstra fridage,
når de har behov for det i løbet af året.
- Kan gå gradvist ned i arbejdstid.
- Kan bruge en del af pensionsindbetalingen til
frihed, så de ikke behøver at gå ned i løn.

Jeannette
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Jeannette:

Conny:

Seniordage ville være guld værd

Anciennitetsløn ville være en stor hjælp

Hun har været frisør i 32 år og har stadig næsten
20 år tilbage på arbejdsmarkedet. Og selvom
Jeannette Nielsen har det fint og er sluppet for de
værste skader, kan hun godt mærke, at arbejdet
slider.
- Jeg har faktisk været ret forskånet for problemer,
men jeg har lige været sygemeldt med dårligt
håndled. Nu går det fint igen, men jeg kan godt
mærke, at jeg skal passe på mig selv, hvis jeg skal
holde 20 år mere i faget, siger hun.
Brug for en pause
Jeannette Nielsen ønsker, at frisørerne får mulighed for at tage en seniordag en gang i mellem, når
der er behov for at puste ud. For med en klipning
hver halve time, kan man godt få brug for en pause.
- Man kunne for eksempel indføre to seniordage
om året, fra man bliver 55 år, og så lægge en dag
eller to mere på om året, fra man bliver 60 år.
Det ville simpelthen være guld værd.
Positiv udvikling
Siden Jeannette startede i frisørfaget er mange
ting blevet bedre, og hun synes, udviklingen
generelt er positiv.
- Da jeg startede som elev, havde vi for eksempel
ikke stole at sidde på. Vi stod op hele dagen. Det
er der heldigvis lavet om på, siger hun.
Det er da heller ikke fordi, Jeannette er ked af sit
arbejde – tværtimod.
- Jeg har været på min nuværende arbejdsplads i
18 år, og vi har det rigtig godt.
En god investering
Men alderen kan man ikke løbe fra, og det er de
færreste, der kan klare samme arbejdsbyrde, når
de er 60, som når de er 20.
Arbejdsgiverne skal ikke være så bange for, at det
bliver dyrt. Faktisk er det en god investering at beholde de ældre frisører i salonen, mener Jeanette.
- Vi er jo ikke ret mange, der holder i faget så
mange år, så det er begrænset, hvor meget en
seniorordning kan komme til at koste. Og hvis det
betyder, at vi holder længere, er det penge godt
givet ud.

Om to år går Conny Hansen på efterløn. Så har
hun stået i den samme salon i 42 år. Her har hun
det godt, og hun kommer til at savne det arbejde,
hun elsker så højt. Men hun kan godt mærke, at
hun ikke kan det samme, som da hun startede i
faget som 19-årig.
- Selvom jeg kun arbejder 30 timer om ugen,
kan jeg mærke, at kroppen begynder at sige fra,
fortæller hun.
Bedre vilkår for seniorer
Hun regner ikke med, at der kommer til at ske de
helt store forandringer i hendes sidste tid på arbejdsmarkedet. Alligevel har hun skrevet til DFKF
med forslag til forbedringer for ældre frisører. For
andre frisører skulle gerne have bedre senior-vilkår
end hun selv har.
- Jeg synes, der bør indføres seniordage i frisørfaget, sådan som der er i så mange andre fag. Det
ville være en stor hjælp at kunne tage en dag til at
pleje sig selv, når man har behov for det, siger hun.
Anciennitetsløn
Conny vil også gerne slå et slag for, at der indføres
anciennitetsløn, for lønforhandlinger kan være
svære at tage, og det ville være en stor hjælp, hvis
der blev sat en ramme for lønstigninger i overenskomsten.
- Nu har jeg haft samme chef i 40 år, og vi går jo
og bliver en slags veninder. Så er det altså svært
at være hård og forhandle løn.
- Jeg tror, vi frisører generelt er ret dårlige til at
forhandle løn. Vi er jo ofte sådan nogle søde og
måske lidt behagesyge mennesker, der helst vil
skabe en god stemning. Men med 40 års erfaring,
har man jo nogle kvalifikationer, og det bør da
belønnes.
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Skrappe regler til

Melodi Grand Prix:
Majken Nielsen var frisørelev og backstage-assistent til det store internationale
Eurovision-show og det danske Melodi Grand Prix året efter. Her løfter hun sløret
for de mange regler, frisører skal overholde.
Tekst / Maibrit Jührs
Foto / Unsplash - Jake Davies

Majken Nielsen, 30 år.
Arbejder hos By Lundtoft i Aalborg.
Bor i Hjallerup med sin familie.
Uddannet fra Techcollege i Aalborg.
Blev færdiguddannnet i 2015.
Deltog som elev til
Det Internationale Eurovision,
da det i 2014 blev afholdt i Danmark
på Refshaleøen.
Var året efter assistent på det danske
Melodi Grand Prix 2015, som blev
afholdt i Gigantium i Aalborg.

Skrappe regler til Melodi Grand Prix

Sort tøj
God mundhygiejne
Selfieforbud

Sort tøj. Ikke noget bar hud, nedringet eller kasket.
Vær præsentabel med hud og makeup. God
mundhygiejne for alle - ikke kun rygere, ingen synlige tatoveringer. Ryd op, opfør dig ordentligt - og
så er selfies forbudt. Det var blot nogle af de regler
på den lange liste, som frisører og makeup-artister
fik tilsendt forud for Det Internationale Melodi
Grand Prix, da det blev holdt i København i 2014.
30-årige Majken Nielsen, som var frisørelev på det
tidspunkt, var med på sit første store show nogensinde. Og hun fik et indblik i en helt anden verden
med strengere regler, end hun havde oplevet før.

Ingen hængt kat
-Reglerne blev lavet, fordi man ikke måtte vise personlighed på den måde. Og nu havde vi med hår
og makeup at gøre, og derfor måtte man ikke selv
ligne en hængt kat. God mundhygiejne var også
vigtig, og det gjaldt ikke kun rygere men også os
andre, fortæller Majken Nielsen.
Det var gennem DFKF, at Majken fik en plads
backstage. DFKF havde nemlig sørget for, at fem
udvalgte elever - en fra hver skole - kunne komme
backstage og hjælpe. Majken deltog alle dagene
og boede derfor to uger i København.
-Jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på, så jeg
havde ikke nogen forventninger, da jeg kom. Men
vi blev draget ind i alt, skulle lave nogle looks ogblev koblet på to uddannede frisører, der var ansat
af DR, hvor vi fungerede som deres håndlangere.
Det var vildt fedt, siger hun.
Hun havde meget at gøre med danserne på showet under prøverne og på selve showet.

Pressede dansere
-Danserne fik stylet hår hver dag og var inde og
øve. De var rigtig søde, men hvis de ikke havde
lyst til at snakke, skulle vi have respekt for det. Bad
de om noget, skulle de bare have det, for de sad
og gennemgik koreografien i hovedet. Man kunne
godt mærke, at de blev mere pressede, jo tættere
på showet, det kom, siger hun.
Selv havde Majken ikke noget imod de strenge
regler.
-Der er jo også regler ude på salonerne, så selv
om der var flere her, syntes, jeg ikke, det var så
svært at overholde dem alle. Det sværeste var
faktisk at overholde reglen om, at man ikke må
poste noget på sociale medier. Der kom rigtig tit
fremmede journalister og tog billeder af os, og så
havde vi også selv lyst til at dele de fede ting, vi
lavede, siger Majken.

Det gav mig alt
Året efter blev hun spurgt, om hun ville være
assistent på det danske Melodi Grand Prix - og det
sagde hun ja til. De oplevelser tænker hun på i dag
med taknemmelighed.
-Jeg syntes, det gav mig alt. Og det lærte mig
meget om at vise sig selv udadtil, hvor vigtigt det
er at være pænt klædt, pæn i håret. Det var fedt at
have kontakt med folk fra mange forskellige lande,
og så fik jeg en helt masse hår - og stylingteknikker med hjem.
Det var en fed, fed oplevelse og et guldkorn at
have på CV’et, siger Majken og tilføjer: - Jeg havde ikke kunne gøre det uden DFKF, det er stort, at
de engagere sig i medlemmerne på den måde.
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Elevernes
helt
egen
klinik

Elevernes helt egen klinik

Når kosmetikerelever skal ud i skolepraktik, er det ikke
alle, der får en elevplads med det samme. Det problem har
TECHCOLLEGE løst ved at åbne deres helt egen klinik,
der tilbyder skønhedsbehandlinger.
Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Privat & Unsplash - Kendal James

I den smukke klinik ‘Embrace’ i Nørresundby får du
ro og selvforkælelse, når du træder ind ad døren.
Klinikken åbnede i august 2018 og tilbyder alt fra
ansigtsbehandlinger, manicure, pedicure, voksbehandlinger og til farvning af bryn og vipper - fuldstændig som på mange andre skønhedsklinikker.
Forskellen er bare, at på Embrace er det elever fra
kosmetikeruddannelsen, som udfører behandlingerne.
-Eleverne kan vælge at være her som led i deres
skolepraktik, og det fungerer sådan, at de er på
arbejde og har kunder, når de er hos mig. Det
fungerer super fint, forklarer elevernes faglærer,
38-årige Linette Damsgaard Jensen.
Hun er selv uddannet både folkeskolelærer og
kosmetiker og har arbejdet som faglærer i otte år.
Nu er hun mester og driver skolens klinik, Embrace,
på Teglværket i Nørresundby.
- Det er fantastisk at have fået den her mulighed,
hvor jeg har fået lov at indrette klinikken og gøre
med den, som jeg vil. Og den er blevet mega fin,
siger hun.

Ikke for evigt

På kosmetikeruddannelsen starter alle elever på
et grundforløb, der varer et halvt år. De skal nu ud
i en kontrakt lige efter grundforløbet, men da der
kan være mangel på elevpladser, kan eleverne i
stedet vælge at komme i skolepraktik på Embrace,
mens de optimerer deres kunnen.
- Eleverne skal ikke blive her for evigt, så mens de
er i skolepraktikken, skal jeg sørge for, at de hele
tiden får søgt jobs ude i branchen. Lige nu har vi
kun fire elever indmeldt, fordi vi har fået sendt
næsten alle ud i en kontrakt. Så det er fantastisk,
siger Linette.
Klinikken tager også elever ind, der uforskyldt
mister deres elevplads.
Hun mener, det kan svært for kosmetikereleverne på
skolen at få en elevplads, fordi der ikke er så mange uddannede kosmetikere, som der for eksempel

er frisører. Og dem der er, skal også have overskud
til at tage en elev ind og bruge tid på oplæring, da
det ikke blot handler om ekstra arbejdskraft, når
man tager en elev ind i sin klinik.

Kan tjene penge

For at gøre eleverne ekstra attraktive for klinikkerne, er det derfor en af Linettes fornemste opgaver
at dygtiggøre dem på Embrace.
- Jeg giver dem kursus i ekstra behandlinger, som
for eksempel lash lift og lash extensions, som de
kan skrive i deres CV og ansøgninger. Det er noget, jeg ved, de direkte kan gå ud og tjene penge
på, og det er noget, kunderne efterspørger i alle
klinikker, fortæller hun.
Og det bliver modtaget godt hos klinikkerne.
- Den feedback jeg får tilbage er, at vores elever
kan rigtig meget. Det er jo fantastisk. Det er mega
fedt, siger hun.
For Linette er målet nået, når hendes elever forlader
kosmetikeruddannelsen og går videre ud i livet og
får et relevant job.
-Det bedste ved at være mester er at skabe et
drive hos mine elever og se, at vi får nogle rigtig
dygtige piger ud af det, som elsker branchen.
Måske kan de end dag blive selvstændige og tage
nogle elever ind, siger hun.
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Line skiftede
uddannelse
Tekst / Rikke Bjerge
Foto / Unsplash - Brooke Cagle

Her fortæller hun om alt det gode
– og mindre gode – ved at uddanne
sig til kosmetiker.
Line H.S. Nielsen er 23 år og bor i Aalborg. Hun
er ved uddanne sig til kosmetiker på TECHCOLLEGE i Aalborg. Hun droppede sin revisoruddannelse for at starte på kosmetikeruddannelsen i
januar 2018.

Hvorfor skiftede du uddannelse fra revisor til
kosmetiker?
Det er faktisk lidt sjovt. Jeg startede med at læse til
revisor, fordi jeg har altid haft en passion for tal og
regnskab. Men det med at rådgive siger mig ikke så
meget, så det var svært at koordinere med, at jeg er
udadvendt og gerne vil møde mennesker.
Jeg har altid været rigtig interesseret i makeup og
hudpleje og har set rigtig meget på Youtube, da jeg
var yngre. Så jeg tog til Åbent Hus på TECHCOLLEGE
i Aalborg og tænkte, at jeg ville være mere glad for
fremtiden her, så jeg gik til optagelsesprøven og fik
en kvoteplads.
Jeg havde det godt med skiftet, og mine forældre har
altid støttet mig i at gøre det, der gør mig glad. Men
det var også mærkeligt ikke at have med tal at gøre.

Hvordan var skiftet til din nye uddannelse?
Jeg synes, det var et meget stort skifte. På skolen
har vi en smule erhvervsøkonomi, men man kan
godt mærke, at de andre ikke lige synes, tal er det
fede. Og så er der stort set kun piger på kosmetiker-uddannelsen, hvorimod der var lige mange piger og drenge, der læste til revisorer.

Hvad lærte I på grundforløbet?
Man har rigtig meget om ansigtsbehandlinger, negle, voksbehandlinger og farvning af bryn og vipper.
Også en stor del, der hedder noget med spa, kropsbehandlinger, kropspeeling og massage. Jeg hadede at lave negle i starten. Jeg følte mig dårlig og
vidste ikke nok om det. Men jeg fik større kendskab
til det, og i dag er det noget, jeg rigtig godt kan lide.
Også på grund af kontakten med kunden.
Der er ikke mange lektier i forhold til, da jeg læste
til revisor. Man kan godt mærke, det er et fag, hvor
du er mere praktisk.

Hvor var du i praktik?
Efter det halve års grundforløb er vi elever i to år,
og så er vi udlært. Efter mit grundforløb tog jeg
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fra revisor
til kosmetiker
lov at lære nogle ekstra ting til at blive attraktiv til at
komme ud, som lash lift og lash extensions. Og så
får du også et shellac certifikat. Det var nogle af de
fede behandlinger, vi lærte.
Meningen er ikke, at man bliver i skolepraktik, men
at vi skal blive ved at søge efter en elevplads. Det er
nu lykkedes, og jeg starter i klinik Boutique Fleurance i Skive, som har stort set alle behandlinger derude. Det var Linette fra skolen, der foreslog mig, at
jeg skulle søge derhen.
Jeg har købt en bil, for det ligger èn time og et kvarter fra Aalborg. Men jeg har nogle forældre, der bor
i Holstebro, så jeg kan sove der.
seks uger til Kreta, hvor jeg var i praktik hos en
dansk frisør. Der stod jeg selvstændigt for at lave
gel-polish behandlinger. Det var lidt grænseoverskridende, for jeg havde ikke haft om det, så det var
udfordrende, men jeg lærte meget af det og lærte
at møde kunder fra forskellige lande.
Vi var også seks elever, der tog til Mallorca i tre
uger på grundforløbet under ‘spa’-modulet. Her arbejdede vi på et 5-stjernet hotel, hvor vi lærte om
massage og lidt om negle, og hvor vi havde nogle
få kunder. Det var spændende. Turene blev arrangeret gennem PIU (Praktik i udlandet), som skolen
kan hjælpe med.

Hvordan gik det med din læreplads?
Det er meget svært, fordi der er så få pladser. Der
var kun 3-4 ud af 27 elever, der fik en fra starten. Så
kom flere af os i skolepraktik i stedet på en flot klinik
i Nørresundby.
Her har man rigtige kunder, hvor det virker som om,
man er på en rigtig elevplads. Men man får også

Lever kosmetikeruddannelsen op til dine
forventninger?
Det meste er rigtig godt, og jeg synes, at når vi taler
om det praktiske, synes jeg, det lever op til det, jeg
forventer. Folk er dygtige og gode til at hjælpe en.
Men i de teoretiske timer føler jeg, at de nogle
gange forventer for lidt af os. Der kunne godt blive
stillet flere krav. På revisoruddannelsen skulle man
læse virkelig meget selv, så at komme fra det til
10 siders læsning her og der, som folk brokker sig
over, er en meget stor kontrast.

Hvad er det bedste ved uddannelsen?
Der er gode muligheder som udlandspraktik, hvor
udgifterne bliver betalt af skolen.
Og så er de gode til at tage hånd om os, hjælper,
støtter og sørger for, at vi kommer op på et niveau.
Jeg var selv sygemeldt i en periode, men skolen har
gjort meget ud af, at det ikke gør mig til en dårlig
kosmetiker, at jeg har rykket hold og bliver færdig
et halvt år senere. Den støtte betyder rigtig meget.
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Pas på
hinanden
– også psykisk!
Der er ofte fokus på det fysiske arbejdsmiljø, men det psykiske er mindst lige så
vigtigt.
Tekst / Maibrit Jürs

Foto / Unsplash - Caleb George

Pas på hinanden - også psykisk!

Offentlige irettesættelser, ubehagelige kunder og mobning
blandt kolleger kan drive selv den mest hårdføre medarbejder ud af en arbejdsplads. Det psykiske miljø på en arbejdsplads kan være lige så vigtigt som det fysiske, men det
bliver ind i mellem glemt i farten. Derfor sætter Dansk Frisør
& Kosmetiker Forbund fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
DFKF har sammen med dofk vedtaget nogle regler, der skal
forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø. De er
skrevet ind i overenskomsten for både frisører og kosmetikere for at sikre alle medlemmer et trygt arbejdsliv.
For eksempel står der: “Der skal altid være en god tone
på arbejdspladsen, og der skal tages individuelle hensyn,
således at enkeltpersoner ikke krænkes af tonen.”
Forebyggelse først
Som med alle andre problemer, er det bedst at forebygge.
Derfor opfordrer DFKF og dofk til, at problemer og konflikter
diskuteres på personalemøder eller individuelt, når det er
mest hensigtsmæssigt.
“Der skal udøves almindelig pli, urimeligheder må ikke forekomme og irettesættelser må ikke ske i kunders, kollegers
eller andres påhør. Anvisninger, som kan forhindre fejl eller
uheld, må naturligvis gives – ligesom man ved personalemøder kan drøfte problemer med henblik på at undgå
konflikter,” står der blandt andet i aftalen.
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11 bud for et godt
arbejdsklima:
1. Der skal være en god opførsel
2. Vi skal respektere hinanden
3. Vi skal respektere kunden
4. Vi skal hjælpe hinanden
5. Vi skal rose hinanden
6. Vi skal være opmærksomme
på hinandens signaler
7. Der skal være klare aftaler om
opgaverne
8. Alle skal påtage sig ansvar for
et godt miljø
9. Vi skal lytte til hinanden
10. Aftaler og overenskomster skal
respekteres
11. Vær positiv

De to forbund er også enige om, at arbejdsgiveren bør
tilbyde medarbejderne kurser i problemløsning, når det
kan give et bedre psykisk arbejdsmiljø i salonen eller på
klinikken.
Hvis det går galt
I overenskomsten står der blandt andet, at aftalen skal
respekteres, og at man skal kontakte sin fagforening, hvis
man er i tvivl om, hvordan overenskomsten skal fortolkes.
På den måde håber DFKF og dofk, at der kan findes løsninger,
inden der opstår problemer.
Står man i en situation, som man ikke selv kan få løst på sin
arbejdsplads, skal man kontakte DFKF.

5 bud til problemløsning:
1. Vi bruger personalemøder til planlægning
2. Vi tager problemerne op straks
3. Love og aftaler skal respekteres
4. Chefen har ansvaret for at forebygge
og løse konflikter
5. Der skal være social tænkning og socialt
samvær

- Vi opfordrer selvfølgelig til, at man løser problemet på
arbejdspladsen. Men hvis medlemmer oplever, at aftalerne
ikke overholdes og situationen går i hårdknude, er vi her for
at hjælpe, lover DFKFs formand, Lone Frost.
3 bud om chefens optræden:
Aftalen er skrevet ind i frisøroverenskomsten bilag 10 og
wellnessoverenskomsten bilag 9 fra 2017 og kan læses,
hvis man logger ind på dfkf.dk.

1. Der skal gælde samme regler for alle
2. Der skal være en god tone og god opførsel
3. Medarbejderne skal have feedback
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Når du afholder orlov i forbindelse med fødsel så er
det Udbetaling Danmark, der håndterer udbetalingen af dine barselsdagpenge. Hvis du er i tvivl, om
du opfylder betingelserne for at modtage barselsdagpenge, kan du altid kontakte Udbetaling Danmark direkte på telefon 70128064.
Hvis du er omfattet af frisør- eller wellnessoverenskomsterne, kan du have ret til at modtage løn
i visse dele af din orlov. Det er en betingelse for
at modtage løn under orloven, at du har 9 måneders
anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.
Herudover er retten til løn betinget af, at din arbejdsgiver får refusion af barselsdagpengene fra Udbetaling Danmark.

Hvem betaler
min orlov?

Hvis du opfylder kriterierne i overenskomsterne, så
har du krav på følgende:

fødslen

MOR
4 uger
”Graviditetsorlov”
133 kr./t

14 uger
”Barselsorlov”
Gennemsnitlig timeløn
og ekstra pensionsbidrag på 8,50 kR./t
for arbejdsgiver
og 4,25 kr./t
for dig

32 uger
”Forældreorlov”
Gennemsnitlig
timeløn i op
til 8 uger.

Begge forældre
har tilsammen 32

FAR

ugers barselsdagpenge hos Udbetaling

2 uger
”Fædreorlov”
Gennemsnitlig
timeløn

Danmark

I de resterende perioder, hvor du ikke modtager løn
fra din arbejdsgiver, modtager du i stedet barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne.

orlov være aftalt deri. Du er velkommen til at kontakte forbundet, hvis du er i tvivl om, hvilke regler
der gælder for dig.

Hvis du ikke er omfattet af nogen overenskomst,
eller er ansat som elev, har du kun ret til løn under
orloven, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt
eller i virksomhedens personalepolitik. Hvis du er
omfattet af en anden overenskomst end frisør- eller
wellnessoverenskomsten, kan retten til løn under

Barselsloven giver dig mulighed for at forlænge din
forældreorlov fra 32 uger til 40/46 uger. Der gælder
særlige regler for løn og barselsdagpenge, hvis
du forlænger din orlov, og vi anbefaler derfor, at
du kontakter forbundet på dfkf@forbundet.dk eller
35831880, inden du forlænger orloven.

Hvem betaler min orlov?

Før fødslen

X Huskeliste
til din barsel
Som mor skal du fortælle din arbejdsgiver,
hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på
graviditetsorlov (de 4 uger før fødslen).

Senest 4 uger før du vil holde fædreorlov
Som far skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår
du holder fædreorlov (fædreorlov kan tidligst
starte når barnet er født).

FØDSEL

EFTER FØDSEL

Senest 8 uger efter fødslen
Både mor og far skal fortælle deres arbejdsgivere,
hvornår de kommer tilbage på arbejdet. Det er også
vigtigt at fortælle, hvis I udskyder orlov, eller hvis I
ønsker at holde ferie under eller efter orloven*.

SENERE

16 uger før I holder retsbaseret udskudt orlov
(hvis du har udskudt mellem 8-13 ugers orlov)
Når mor eller far har udskudt orlov, som de senere
vil afholde, så skal det varsles mindst 4 måneder
inden orloven skal starte.

* Hvis du er omfattet af frisør- eller wellnessoverenskomsterne, så er det din arbejdsgivers pligt at
kontakte dig indenfor de første 8 uger, og aftale din tilbagevenden til arbejdet.
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Har du lyst til at være med i Shooting Star?
Så skriv til mj@forbundet.dk
Praktisk info:
Det er gratis og kun for medlemmer af DFKF.
Du skal kunne møde op på en aftalt dag hos DFKF i København.
• 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.
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Foto / Julie Dam

35

Studio
Shooting
Star *

Sofie Gerberg Clausen, 24 år, er færdig til april
2020 fra Next i København. Er i lærer hos Saco
Copenhagen. Modellen hedder Lise. Følg Sofie på
Instagram: @sofiegerberg_sacocopenhagen

Beskriv den frisure, du har lavet i dag:
Min frisure er inspireret af 70’erne. Jeg ønsker en
rund, blød facon med mange krøller.

deltage i Kinas første Young-kongres/festival, hvor vi
skal lave samme show som i Paris. Derfor gav det
god mening for mig at lave noget styling i dag.

Jeg inddeler håret i små fine paséer og krøller
dem derefter op. Herefter starter jeg nede fra og
arbejder mig op mod toppen og får stille og roligt
form på ved hjælp af toupering af bunden uden at
ødelægge alt krøllet i længderne.

Nu mangler du ikke meget af din uddannelse. Har
det været et godt forløb?
På skolen Next blev jeg udvalgt på første forløb til
talentholdet, og det er jeg rigtig glad for. Jeg kan
godt lide, at det går lidt tjept.

Min model, Lise, er en klassisk pæn pige med glat
hår. Jeg har førhen klippet hende i en klassisk page.
Ved denne styling får hun volumen, lidt kant og
bliver mere en type.

Jeg synes godt, at der kunne være endnu mere
inspiration på skolen, nogle flere spændende personer fra faget, der kommer ind og fortæller deres
historie og arbejdsliv, og hvad de har gjort for at nå
dertil. Det kunne være virkelig inspirerende.

Hvad er det mest udfordrende ved frisuren?
Det sværeste er at få den rette form frem og ikke få
krøllet til at forsvinde, men få krøllerne til at poppe.
Det må heller ikke bare blive sådan noget touperet
miskmask.
Frisuren er perfekt til et arrangement, hvis hun
skal give den ekstra gas i byen eller med som
bryllupsgæst. Det er ikke bare til en helt almindelig
tøsefødselsdag.
Hvad har inspireret dig til denne frisure?
Jeg elsker generelt tekstur, og jeg kan vildt godt
lide krøller. Og så har jeg stylet en masse forskelligt
hår på det seneste, fordi jeg vandt en fotokonkurrence i Young Intercoiffure tilbage i foråret.
Konkurrencen gik ud på at indsende billeder af noget
hår, jeg stylede, samt moodboard og en tekst omkring,
hvad der inspirerede mig. Jeg vandt en tur til Paris
med Foundation Guillaume, hvor vi lavede show og
deltog i seminar og kongres. Nu skal jeg til Kina og

Jeg har lært rigtig meget af det sted, hvor jeg har
elevplads. Inde i salonen har der været gode mulighed for kurser og læring. Vi laver også shows og underviser frisører, så det har jeg fået en masse ud af.
Hvad er et godt arbejdsmiljø for dig?
At der bliver lyttet til mig, når jeg taler med chefen.
At jeg har god kemi med alle, både kunder og kollegaer, og at der er en god vibe og stemning i salonen.
Det er ultra vigtigt for mig.
Hvad drømmer du om som frisør?
Jeg vil virkelig gerne være hammer-hammer dygtig.
Jeg kan godt lide det, jeg har gang i lige nu med
at lave shows. Jeg kan lide at stå i salon, men jeg
ved også med mig selv, at jeg er nødt til at have en
kombi - fordi jeg har meget “krudt i røven”.
Det lyder rigtig corny, men jeg vil gerne være den
allerbedste og være både i salon og lave shows.
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Henrik Helm Eskildsen, 27 år. Arbejder i salon på
Frederiksberg, blev uddannet i 2017 hos Latinersalonen i Viborg. Uddannet fra Randers Tradium
Frisørskole. Modellen hedder Vitória’. Følg Henrik
på Instagram: @hairbyhelm

Beskriv den frisure du laver i dag:
Jeg har lavet en fletning med fem sting, der går lidt
fra højre side og ned mod venstre. Jeg tænkte, at
det er lidt fedt med flet, når vejret er lidt sommerligt.

Hvad er det bedste ved at være i salon?
Det sjoveste, og det jeg synes, er det mest inspirerende, er, når en kunde kommer ind og siger, ‘der
skal ske noget’. Det, at jeg får mulighed for at fremhæve hendes egen personlige skønhed på ny.

Hvordan har du fået inspiration?
Jeg har set lidt på sociale medier og tænkt, at det
kunne være rigtig fedt at vende den rundt i stedet
for at flette den lige ned, som mange har.
Hvad er udfordringen ved denne frisure?
Du skal have styr på dine fingre og totterne. Når du
har fem sting, er det med tungen lige i munden, så
du ikke mister en tot. Det kan godt ændre hele strukturen, hvis du mister en. Du kan faktisk godt lære
kunderne at lave fletningen selv.
Hvornår skal man bære din frisure?
Alt fra brudepige eller brud, men du kan også bruge
den, hvis du vil være lidt sommerchic – enten til en
sommerfest eller når du skal hænge ud med veninderne på cafeen.
Du været uddannet i to år og er ude på arbejdsmarkedet i en salon. Hvad betyder det at være et
godt sted?
Det betyder alt for mig at have det gode arbejdsmiljø
og kammeratskab. Det er så vigtigt, at man kan
med sine kollegaer, at man har en god dynamik, at
man kan tale sammen, og at man også har fokus på
efteruddannelse. Jeg har mere lyst til at skabe noget
nyt, når jeg ved, jeg har hele salonen med mig, og
at vi har lyst til at være kreative sammen.

Hun vil gerne have noget nyt. Se lækker ud. At jeg
får lov at fortolke hendes nye look.
Hvad er et trygt arbejdsmiljø for dig?
At man har en chef, der støtter dig 100 procent og
er opmærksom på dig. At man kan have en dialog
sammen, uden at man angriber nogen. At man har
nogle kollegaer, der hele tiden giver positivitet og
opbakning, uden at det selvfølgelig bliver for meget. Det gælder også indefra. Man skal selv bidrage
med noget også - man skal selv holde hovedet oppe
og være positiv og rose hinanden. Og man skal ikke
begynde at dømme ud fra, hvad man ser, andre gør
- vi klipper alle forskelligt og ordner hår forskelligt.
Man kan lære af hinanden og af den måde, andre
gør det på.
Hvad drømmer du om i fremtiden som frisør?
Min drøm er at blive en af topfrisørerne. At jeg har
mulighed for at dygtiggøre mig hele tiden og blive
ekstremt god. Jeg vil gerne have det her med at
være i en salon men også komme ud og lave hår
til shows for at blive inspireret og få idéer af andre
frisører.

Shooting Star

Tekst / Rikke Bjerge
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Nicolaj Andersen, 21 år, er færdig på NEXT til november i år. Flyttede fra Esbjerg til København og
startede efter 10. klasse. Modellen hedder Louise.
Følg Nicolaj på Instagram: @HairByBjoern

Beskriv den frisure du har lavet i dag.
Det er en skæv, edgy grydefrisure. Der er sådan
lidt skråt pandehår i den, hvor den ene side går lidt
mere ned, og jeg har klippet en bue henover øret.
Den anden side er klippet meget kort. I den korte
side har jeg en lille bakkenbart, der er lidt længere.
Jeg har klippet en spids, der går ned i nakken, men
gryden hælder over og spidser ud i nakken.

at være kreativ og lave noget, jeg ikke laver til hverdag.
Jeg trives, når jeg også engang imellem får lov til at
lave noget lidt over kanten, edgy og nyt.
Jeg kan se mig selv i en salon, hvor jeg har et lidt
blandet kundesegment og har mulighed for at lave
nogle lidt vilde ting. For eksempel Vesterbro, hvor
der er helt almindelige børnefamilier blandet med
dem, der vil skille sig lidt ud og være med på en lidt
vild idè.

Så har jeg farvet hele toppen i sådan en ret mint
turkis farve, og jeg har ladet alt det korte nakkehår
være i en kold farve. Toppen og den lange bakkenbart
har jeg afbleget, og så har jeg kommet L’oréal Colorful
Menthe Glacée i bunden for dybde og mixet 1:5
med Crystal Clear til længden. Det samme har jeg
gjort i bakkenbarten, der er meget farverig.
Hvordan har du fundet inspiration til frisuren?
Jeg har selv fundet på den frisure. Jeg har set forskellige
edgy klipninger og sammensat det af, hvad jeg synes,
er fedt. Jeg kan rigtig godt lide det rigtig kreative,
hvor man godt må skeje lidt ud.
Den største udfordring ved frisuren?
Det er både farverne, men også at få formen på
den. Den kører meget rundt og op og ned, så man
skal lige tænke lidt frem og bevare noget længde til en start og ikke få klippet den helt kort ved
bakkenbarten, som man er vant til. Og med sådan
nogle farver er det en god idé først at prøve det af
på noget papir.
Ved hvilken lejlighed er frisuren perfekt?
Hvis du selv er lidt edgy, kan du fint have den til hverdag,
men ellers føler jeg, den går lidt hen i noget scenehår
eller noget i et blad. Det er de færreste, der kører et
hverdagslook på den, føler jeg.
Hvad er din fremtidsdrøm som frisør?
Jeg tænker lidt noget salon på deltid, men samtidigt at have shows og shoots.
Salon, fordi jeg godt kan lide at stå og hygge og nusse
med kunderne, men shows, fordi jeg godt kan lide

Hvorfor ville du gerne være frisør?
Fordi det er et kreativt fag med mange muligheder.
Jeg har altid haft interesse for at lave noget kreativt
og skabe noget med hænderne. Og så kan man
sige, at når man var på brobygning, gik jeg efter
kreative uddannelser og valgte ud efter det.
Nu er du snart færdiguddannet. Har frisøruddannelsen levet op til det, du forventede?
Både og. Jeg startede, lige da de begyndte med
grundforløb 1, så jeg var første hold, der fik det. Det
husker jeg som lidt noget mærkeligt noget. Det var
meget bogligt og meget præsentationsorienteret.
Så tog jeg mesterlærer i København. Jeg tænkte, at
København kunne tilbyde noget mere, end hvad Esbjerg
kunne. Nu er jeg i salon på Frederiksberg og Østerbro.
Jeg kan lide, at jeg får lov til en hel del som elev.
Jeg har egne kunder og laver alle behandlinger og
er i online booking. På den måde bliver jeg lidt set
som assistent med normale elevduties oveni. Det er
superfint, at man får lov at prøve en hel masse.
Hvad er et godt arbejdsmiljø for dig?
At tingene bliver sagt, som de er uden at blive
pakket ind. Og at alle er ligeværdige. Mange af de
små elevduties er ting, frisørassistenterne også kan
gøre uden problemer. I den salon jeg er elev i nu,
kan alle finde ud af at rydde op efter egne kunder
og sætte håndklæder over. Man er meget lige og kan
selv tage ansvar for sig selv. Det kan jeg godt lide.

Besværlig kunde?
Så tag en lille timeout i baglokalet. Her får du
erhvervspsykolog Peter Richters bedste tips til,
hvordan du som frisør kan klare de daglige udfordringer, der uden tvivl vil opstå.
Tekst / Rikke Bjerge

Foto / Unsplash – Henry & Co.

Hvad er ligheden mellem en frisør, lærer, sygeplejerske og politi? At det gode arbejdsmiljø har stor
betydning for trivslen. Spejlet har spurgt psykolog
Peter Richter, der er chefpsykolog i Falck Healthcare, hvad han ser som de store udfordringer for
frisører - og hvordan problemerne kan tackles.
Peter Richter har de sidste 20 år beskæftiget sig
med arbejds- og organisationspsykologi, hvor
han er specialist i trivsel blandt medarbejdere og
ledere.

Hvad tænker du kan være frisørernes
udfordringer, i det daglige arbejde i
salonen eller ude hos kunder?
Et godt psykisk arbejdsmiljø betyder, at man har
et meningsfuldt arbejde. Her har frisørarbejdet
den fordel, at du kan se resultater med det samme og glæde kunderne ved at udføre et konkret
håndværk.
Et godt psykisk arbejdsmiljø betyder også, at du
selv har en vis grad af indflydelse på dit arbejde.
Og her kan det godt blive sværere, for at være
frisør er et servicefag. Det vil sige, at du har indflydelse på de fysiske rammer, som du selv kan
styre, men du kan ikke styre, hvilke kunder, der
kommer ind ad døren eller hvilke krav, de stiller
til håret. Lad os tage en urimelig kunde, der er
korthåret og vil have en langhårsfrisure, eller en
der bliver skuffet over sin klipning. Den frustration og vrede skal du kunne rumme.

Hvordan påvirker kunderne mig som
frisør?
En god kunde kan gøre dig glad. Hvis I har haft
en god snak og en god klipning, så øger det din
arbejdsglæde. Det modsatte kan ske med en
kunde, du ikke svinger med, og som du mærker, er

utilfreds med dig. Det kan give dårlig arbejdsglæde,
og derfor kan det være en psykisk belastning og
hårdt at skulle rumme de her forskellige mennesker, hvis der ikke ind i mellem kommer nogen
ind, du svinger med.

Hvad kendetegner et godt arbejdsmiljø?
Her ved vi, at det er meget vigtigt, hvordan man
har det sammen med sine kollegaer og sin leder.
Er man god til at støtte hinanden og hjælpe
hinanden, fungerer det hele bedre, og man bliver
mere immun overfor besværlige kunder. Gode
kollegaer og en god leder har stor betydning for
din trivsel. Man ved fra arbejdspsykologien, at
man kan komme igennem dagen, hvis man bare
har én god kollega, hvor man kan ventilere sin
frustrationer. Jeg kan som kunde have svært ved
at se, hvornår frisører holder pauser. Samtidigt
tænker jeg, at de står op i nogle hårde stillinger.
Så et godt arbejdsmiljø er der, hvor man husker
hinanden på at tage fysiske pauser men også
mentale pauser og gøre klar til næste kunde.
Et godt arbejdsmiljø er også et sted, hvor lederen
er realistisk i sin planlægning. Jo flere kunder,
man tager imod, jo flere penge, men det gælder
også om at få et godt produkt.
Hvis du bliver forsinket i forhold til planen, eller
er presset på tid, fordi du har for lidt tid til hver
kunde, kan det give stress. Stress betyder, at
man oftere kan begå fejl, hvilket fører til mere
forsinkelse, og så bliver det en ond cirkel. Vi ved,
at der i et dårligt psykisk arbejdsmiljø opstår
mange fejl, og at folk er stressede.
Et godt arbejdsklima betyder, at du er i harmoni
og kan hyggesnakke med kunden, udføre dit bedste
håndværk og tænke kreativt, mens du klipper.
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Øvelser, hvis du stresser på arbejdet:
Hvis du klipper Fru Hansen, som brokker sig og er svær,
stiger dit stressniveau. Hvis du ikke er opmærksom på
det, tager du det med videre til næste kunde. Derfor er et
’mentalt sceneskift’ utrolig vigtigt i alle jobs. Hvis du kan
mærke, at du begynder at blive træt, vred, irriteret eller
andet negativt mens du er midt i en opgave, så aftal fx
et kodeord eller indforstået sætning med dine kollegaer
som; ‘jeg går lige ud efter skyllevæsken’ eller noget andet.
Så betyder det, at du lige går ud i baglokalet og tager en
mental timeout.
Gå ud i baglokalet, eller helt udenfor og træk noget frisk
luft. Tag 30 sekunder til 1 minut i baglokalet. Luk øjnene.
Træk vejret i en dyb indånding og pust ud. Ryst det af dig,
og så er du klar igen. Tænk på, at når du går stresset videre
fra en kunde til en anden, er du allerede irritabel fra start af
ved den nye kunde.
Men giv dig selv 1 minuts pause, og så er du klar igen. Gør
det også, før du kommer hjem. Mentale sceneskift er meget vigtige, hvor du siger ‘nu skifter jeg fra det ene til det
andet’. Det bliver også brugt i sportsverdenen.
Har det været en god oplevelse, så tag den med i den
næste. Men har du en negativ oplevelse, så gå ud og tag en
lille pause og pust ud. Du skal sikre, at få lidt ro på inden
næste kunde, så du er klar til at yde god service på ny.
Hvis du føler, det er svært at ryste det af dig, så tag 3-4
minutter, hvor du lukker øjnene. Kig på en flod, kast problemerne ud i floden og lad dem flyde væk.
Hvis du er hidsig, så tæl til 10. Problemet er, at vi ikke selv
er gode til at se, at vi trænger til en pause, når vi er i højt
’arousalniveau’, som det hedder, når pulsen stiger. Derfor
kan det være en idé at aftale med en god kollega, at I gerne må minde hinanden om at tage to minutter i baglokalet,
hvis I kan se, den anden er lidt presset.
Hvis kunden er sur fra starten, hvad skal jeg så gøre? Det er
lidt en balancegang. Vi ved, det er svært at være vred på
en, der er enig med dig og viser dig forståelse. Når du siger
‘det forstår jeg godt’, skaber du en alliance med kunden.
Du kan også hjælpe kunden med at flytte fokus i stedet for
at køre med på brokkeriet. Du laver et sceneskift for kunden
‘vil du have en kop kaffe - en helt ny bønne, prøv at duft’
eller lignende. Som frisør har du også retten til at tænke
‘jeg har ikke lyst til at blive involveret i den her vrede’. For
kunden har ikke altid ret, og du behøver ikke lytte til hvad
som helst. I stedet kan du prøve at være styrende for samtalen. Du er en autoritet i salonen, det er dit domæne, dig
der styrer her, og det har kunden respekt for.
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Kære
Jeg er sygemeldt, og min arbejdsgiver ringer hele
tiden og spørger, hvad jeg fejler, og hvornår jeg
kommer tilbage på arbejdet. Det er meget ubehageligt og stressende, hvad skal jeg gøre?
Når du har sygemeldt dig efter reglerne på din
arbejdsplads, har du gjort alt, hvad du skal. Du er
derfor ikke forpligtet til at tage telefonen, hvis din
arbejdsgiver bliver ved med at ringe, efter du har
bedt hende om at stoppe.
Jeg har fået problemer med min ryg og min skulder, og jeg vil gerne til fysioterapeut eller kiropraktor. Kan jeg få hjælp til det?
Hvis du har din pensionsordning i Pension Danmark, så giver det dig adgang til gratis behandling
hos fysioterapeut og kiropraktor. Når du er omfattet
af overenskomsten, så har du din pensionsordning
i Pension Danmark. Du skal altid kontakte Pension
Danmark på tlf. 70100806, inden du bestiller tid til
behandlingen.
Hvis du ikke har pensionsordning hos Pension Danmark, så har du kun adgang til gratis behandling,
hvis det står i din ansættelseskontrakt, eller hvis du
er omfattet af en anden pensionsordning med en
sundhedsordning.
Hvis dine smerter fortsætter, er det en god idé at
kontakte din læge, så du kan få vurderet, om der er
tale om en arbejdsskade, der skal anmeldes.

Din arbejdsgiver må dog godt skrive til dig, hvis hun
har et sagligt formål, for eksempel for at forlange
en lægeerklæring.
Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad
du fejler. Dine helbredsoplysninger er personfølsomme oplysninger, som du aldrig er forpligtet til at
dele med nogen, hvis du ikke ønsker det.
Hvis der er tale om en længerevarende sygemelding, er det en rigtig god idé at ringe for en snak
om din situation.

Kære Spejlet . . .

Skriv eller ring, til juristerne i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
gennem kontakt-formularen på vores hjemmeside, eller send en mail på:
dfkf@forbundet.dk Du kan også kontakte os på telefon: 3583 1880

Jeg er ansat som elev, men er blevet rigtig ked af
at være i salonen. De andre ansatte taler grimt til
mig, og jeg føler mig mobbet. Jeg tror ikke, at jeg
kan komme tilbage dertil. Hvad har jeg af muligheder?
Først og fremmest vil vi opfordre dig til at kontakte
os telefonisk, så vi kan tage en snak omkring de
problemer, der er på din arbejdsplads.
Når du har indgået en uddannelsesaftale, så er de
første 3 måneder af ansættelsen prøvetid. I prøvetiden kan begge parter opsige uddannelsesaftalen,
uden varsel og uden begrundelse. Det kan ikke få
økonomiske konsekvenser for nogen af jer, hvis
I opsiger i prøvetiden. Det er dog ikke muligt for
dig at komme i skolepraktik, hvis du selv siger op i
prøvetiden.
Efter prøvetiden er uddannelsesaftalen faktisk
uopsigelig, men der er alligevel 3 muligheder for at
komme ud af den:
1. Din mester kan ophæve aftalen ensidigt, og du
kan rejse krav om en erstatning på 40.000 kr., hvis
ophævelsen ikke er berettiget.
2. Du kan ophæve aftalen ensidigt, og din mester
kan rejse krav om erstatning svarende til en halv
månedsløn, hvis ophævelsen ikke er berettiget.
Hvis du selv ophæver, kan du desværre ikke komme
i skolepraktik.
3. I kan lave en gensidig ophævelse, hvor I er enige
om at ophæve aftalen. Her er der ingen af jer,
der kan rejse krav om erstatning, da I jo er enige
om ophævelsen. Ved gensidig ophævelse er det,
som udgangspunkt, heller ikke muligt at komme i
skolepraktik.
Det er meget vigtigt, at du kontakter os, inden du
ophæver din uddannelsesaftale. Ellers kan vi ikke
rådgive dig om, hvordan ophævelsesblanketten skal
udfyldes, og hvilke konsekvenser ophævelsen får
for dig. Du må aldrig skrive under på en ophævelsesblanket, som din arbejdsgiver har udfyldt på
forhånd, heller ikke selvom hun presser dig.

Jeg har fået et nyt job som frisør, og skal sige mit
nuværende job op. Jeg er ansat under overenskomsten, og jeg kender godt opsigelsesvarslerne, men
jeg vil gerne sige op i god tid, så min arbejdsgiver
har længere tid til at finde en ny. Kan jeg det?
Når du er omfattet af overenskomsten, skal du altid
følge opsigelsesvarslet i den. Det er derfor, som udgangspunkt, slet ikke muligt at give et længere varsel. Samtidig er det desværre også vores erfaring,
at der ofte bliver en rigtig dårlig stemning i salonen,
når du siger op. Nogle gange kan det nærmest blive
utåleligt at være der i resten opsigelsesperioden.
Herudover risikerer du, at dine faste kunder bliver
flyttet til andre medarbejdere i salonen i opsigelsesperioden, for at holde på dem, hvilket kan have
betydning for din provision.
Husk at din opsigelse altid skal være skriftlig. På
vores hjemmeside finder du den blanket, som vi
anbefaler, at du benytter. Du skal udfylde blanketten
i to eksemplarer, så der er et eksemplar til hver. Det
er vigtigt, at din arbejdsgiver skriver under på det
eksemplar, som du skal beholde. Hvis din arbejdsgiver ikke er i salonen den dag, hvor du skal sige op,
kan du i stedet aflevere opsigelsen til den ansvarshavende i salonen.
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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

Ferie i efteråret—
Så skal det måske
være i et af vores
dejlige feriehuse.
Feriefonden har to feriehuse, som du kan leje billigt hele året, så længe du er
medlem af DFKF. Ét hus på Falster Marielyst og ét 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 med gå-afstand 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 hele uge og afhænger af, hvilket hus og
tidspunktet på året du ønsker at leje huset. Jul, Påske, vinterferie uge 7-8 og
efterårsferie høre med til højsæsonen.
.

Højsæson uge 20-37

Skagenhuset - Skagen

Elmely - Marielyst

Pris (1 uge)

Kr. 4.500.-

Kr. 3.500,-

Lejeperiode

Søndag til søndag

Lørdag til lørdag

Lavsæson

Skagenhuset - Skagen

Elmely - Marielyst

1 uge

Kr. 3.850,-

Kr. 2.800,-

Forlænget weekend

Kr. 1.300.-

Kr. 1.050.-

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 i:
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: Unsplash - Fernando Hernandez
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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

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
Fredag: kl. 9.30 - 13.00

BER 2018

NO. 3 SEPTEM

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@forbundet.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

Forbundet
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