ÅRSRAPPORT
2019 - 2021

nfvb.no

1
ÅRSRAPPORT

V I SJ O N
NFVBS VISJON: VI SKAL SKAPE EN BEDRE HVERDAG
FOR VÅRE MEDLEMMER!

INNHOLD:

Side 3: 		

Presidentens ord

Side 4 – 17: 		

Tidslinje – glimt fra landsmøteperioden

Side 18 - 21:		

Politikk 2020

Side 22 – 25:		

Strategien / Pilarene / Prosjektene

Side 26 - 27:		

Medlems- og bransjekommunikasjon

Side 28 – 29:

Styrets beretning

2
ÅRSRAPPORT

Preget av pandemien
Da jeg som nyvalgt president i oktober 2019 hadde planer om å «samle frisør og
velvære i Norge til ett rike» var det ikke i planene å bruke tid på en pandemi som
skulle lamme verden, landet og bransjen.
B R AT T L Æ R I N G S K U R V E
– GODE STØTTESPILLERE
Selv når pandemispørsmål har påvirket mesteparten av
hverdagen vår, har vi måtte ta stilling til andre sider av
NFVB driften og fremtiden. Det har vært en bratt lærings
kurve for meg, styret og administrasjonen. NHO som organisasjon har vært en fantastisk medspiller gjennom
pandemien så langt, og vil være det til det hele er over og
tiden etter.

Starten på landsmøteperioden var veldig positiv og engasjerende, med mange prosjekter fra strategien godt i gang
og klar for implementering. Vi brukte også en del av tiden
vinteren 2019-20 til å gjøre prioriteringer på prosjektene.
Holdningen var at det er bedre å gjøre noen prosjekter
gode, og ikke alle halvveis. Noen prosjekter er også avhengig av hverandre slik at avklaringer i ett prosjekt må
gjøres før et annet prosjekt kommer videre. Dette var et
inspirerende og givende arbeid som vi så at vil gi NFVB et
godt fundament og rigge oss for fremtiden.

FORNYELSE I HELE ORGANISASJONEN
For meg kjent har dette vært den korteste landsmøteperioden i historien, 17 måneder fra valg til valg. Endringer i
NFVBs organisering gjør at vi også har endret landsmøtetidspunktet fra høst til vår.
Flere prosjektarbeid venter nå på hvilken vei Landsmøtet
ønsker å ta for organisasjonen i forhold til regionsapparatet. Det vil være avgjørende for hvordan mye av arbeidet
med rekruttering, sertifisering og integrering skal foregå
i fremtiden.

12. MARS 2020 - EN SURREALISTISK
OPPLEVELSE
Det nye styret fikk bare styre i 5 måneder før pandemien smalt som en bombe. De neste 12 månedene har det
meste av tiden gått med til arbeid i forhold til pandemien.
Vedtaket om å stenge frisør- og velværebedrifter handlet
først og fremst om liv og helse. Det at vi ble plukket ut til
frontlinjen i bekjempelsen av koronaviruset tok vi på det
største alvor. Det at bransjen stod samlet og agerte på de
vedtak som myndighetene satt, var essensielt. Omdømmet vårt kunne styrkes eller falle sammen på kort tid hvis
vi ikke tok liv og helse på alvor.
TRYGG SALONG – OG STYRKET OMDØMME
Utarbeidelse av konseptet «Trygg Salong» kom raskt i
gang, og har vært en stor suksess for bransjen. Arbeidet
med egen koronaguide styrket oss som bransje og har gitt
oss troverdighet i samfunnet. Vårt arbeid har vært basert
på fakta, og vi har siste året vært referert til gjennom NRK
og andre medier. Gjennom intervjuer og reportasjer har vi
styrket vårt omdømme og blitt en tydelig samfunnsaktør.
Bransjeprogrammet har gitt oss en stor mulighet for
kompetanseheving i bransjen. Mange har benyttet seg av
de ulike kursene, og vi håper å kunne bygge på med flere
kurs i fremtiden. Påmeldingsmengden til NFVBs lederprogram er også et tydelig tegn på at bransjen ønsker å
ruste seg for fremtiden.
TUNGE VALG – NYE MULIGHETER
Det å avlyse så mange av NFVBs arrangement i 2020 og
2021 var en tung avgjørelse. NM, Årets Frisør, bedriftskonkurransene og Prisfesten har sterk betydning for fag- og
bransjeutvikling, og ikke minst er det en del av ”limet” i
bransjen. Men vi ser at det også gir oss en enestående
mulighet til å fornye arrangementene og komme sterkt
tilbake med et nytt konsept når hverdagen er tilbake.

Es p en Sævold
P resi dent
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden

NFVBs landsmøte i oktober 2019 foregikk på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Ingen hadde
tanke for den pandemien som skulle komme og definere mye av forbundets arbeid gjennom
den kommende landsmøteperioden. Sjokket alle opplevde i mars 2020 vil prege bransjen og
forbundet i lang tid fremover.
Men den helt spesielle situasjonen fikk også vist både den praktiske nytten og moralske
støtten som definerer et sterkt bransjeforbund. Samholdet og samspillet i hele organisasjonsapparatet viste sin uvurderlige verdi.
NFVBs arbeid hviler på noen viktige strategiske pilarer: Utdanning og kompetanse, Verving
og medlemspleie og Omdømmebygging. Det handler om å bygge opp fagkunnskap og en
bærekraftig bransje. Hvor viktig dette er ble også forsterket gjennom koronasituasjonen.

- Det viktigste nå er å få alt det politiske arbeidet ut i regionene og i salongene.
De som står i salongene hver dag skal se at arbeidet som gjøres i NFVB blir realisert, sa NFVBs nye president Espen Sævold etter landsmøtet. Flere vedtak ble gjort
for å tilrettelegge for større regional aktivitet.

NFVB LANDSMØTET 2019:

Fok u s p å re gione n e

Store deler av landsmøteprogrammet omhandlet hvordan NFVB skal fornyes for å møte de samfunnsmessige og bransjerelaterte utfordringer vi
står overfor. Endringer skal møtes med endringer. Dugnadsånd og faglig engasjement er ikke hva
det engang var, men ildsjeler vil alltid finnes. De er
ekstremt viktige for å skape den hverdagen vi alle
ønsker. NFVB rommer medlemsbedrifter og folk
med stort ønske om å skape verdens beste bransje å jobbe i. Ønsker må følges med vilje. NFVBs nye
styre består av salongeiere med stort engasjement.
Det vil nok bransjen merke i kommende landsmøteperiode.
MED HJERTE FOR BRANSJEN

Ingen har vel uttrykt så sterkt og tydelig hva det
innebærer å ha hjerte for bransjen som avtroppende president Edel Teige. Hun benyttet sin siste
tale som president til å belyse viktigheten av å
være engasjert og ta et personlig ansvar for å være
med på et felles løft. Det gjelder uansett størrelse
på bedriften og hvor i landet man jobber. Edels tid
som forbundspresident vil nok huskes som et brennende hjerte, med alt hva det betyr.
VILJEN HAR SIN PRIS

Forrige landsmøteperiode var preget av sterk vilje
til å gå «all in» for å synliggjøre bransjen på øverste hylle. Det ble blant annet valgt å arrangere Hår
& Skjønnhet hvert år. Fordelene er mange og åpenbare, men det har bokstavelig talt sin pris. Leverandørene ble bare i begrenset grad med på å ta et årlig
løft. Så selv om de var godt tilstede i 2017 og 2019,
så ble 2018 arrangementet i Oslo Spektrum et stort
kostnadsløft for NFVB. Styret valgte også å legge
ned aksjeselskapet Hår og skjønnhet AS og fremla
et samlet tap på seks millioner kroner. Men landsmøtet viste likevel stor forståelse for at man satset,
og stilte ingen spørsmål til styrets disposisjoner.
F O K U S PÅ U T V I K L I N G

Etter at landsmøtet hadde godkjent styrets årsrapport med tilhørende regnskaper for forrige landsmøteperiode, ble det full fokus på fremtiden. Strategien for perioden 2017 – 2025 begynner sakte,
men sikkert å materialisere seg i aktiviteter som
skal løfte både forbund, fag og bransje. Utviklings-
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prosjektene som det forrige styret lanserte, ble
utførlig presentert. Ulike styremedlemmer har vært
«eier» av hvert sitt prosjekt, for å gi tyngde til gjennomføring. Disse oppgavene vil det nye styret arve,
og det er alltid en spennende fase å gå fra ord til
handling.
LEDERUTVIKLING I PRAKSIS

Ett av de første konkrete resultater av strategiprogrammet er lanseringen av NFVB lederprogram,
der første kull startet nå i oktober. Godt lederskap
er grunnleggende viktig i bedriftsutvikling, der suksess ikke kan oppnås uten motiverte, oppdaterte
og involverte medarbeidere. Coach Alf Inge CleveStiansen presenterte programmet for landsmøtedeltakerne. Her får deltakerne konkrete verktøy og
god oppfølging gjennom året. Mottakelsen er svært
god, og første kull ble fulltegnet. Nå lanseres kull
to, med oppstart i januar. Programmet er en medlemsfordel man kan få betydningsfulle resultater
av.

NFVB LANDSMØTE 2019

Ny forbundspresident: Espen
Sævold etterfulgte Edel Teige som
NFVBs president. Som sin forgjenger er også han fra Bergen. Han eier
både frisør- og hudpleiesalonger,
samt en frisør- og hudpleieskole.
Han har en svært solid bakgrunn for
å jobbe med bransjens oppgaver og
utfordringer.

« F O R A L L E – O V E R A LT »

Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling
er et naturlig tema på et landsmøte. Det er også
ett av prosjektene i strategiprogrammet. Direktør
Anne Mari Halsan redegjorde for hvorfor NFVB må
tenke fornyelse over hele forbundsplattformen og
de utførende linjer. Det er vanskelig å skape lokalt
engasjement fra forbundslokalene i Oslo, men man
kan legge til rette for at lokale ildsjeler får de verktøy og den støtte som trengs for å formidle NFVBs
arbeid over hele landet. Man kan lett glemme at det
er medlemmenes egne mål som man jobber med,
og for å få nødvendig slagkraft må dette arbeidet
være koordinert ut til alle regioner og ut i alle salonger.
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Du kan laste ned
årsrapporten fra
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NFVBS STYRE I LANDSMØTEPERIODEN 2019-2021:
President:

V E D TA K O G VA L G

Hva skal man gjøre, og hvem har ansvar for at det
blir gjort? Landsmøtet skal beslutte viktige veivalg
for NFVB og velge det styret som har ansvar for at
hele organisasjonen er optimalt rustet for å drive
etter NFVBs formålsparagraf. Landsmøtet gjorde i
så måte jobben sin, med vedtak som vil ha betydning for organisasjonsdriften og valg av et sterkt,
nytt styre.
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Landsmøtet 2019 – med fokus på regionene: Flere vedtak
ble gjort for å tilrettelegge for større regional aktivitet,
blant at det skal legges frem forslag til ny organisasjonsstruktur på landsmøtet i 2021. Samtidig ble det gjort vedtak at alle medlemmer knyttes til NFVB både nasjonalt og
lokalt. Rollen som NFVB Regionsansvarlig skal opprettes
over hele landet.

Espen Sævold, Visit AS - Bergen

Visepresident:

Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS - Skien

Styremedlem:

Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS - Oslo

Styremedlem:

Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør AS - Kristiansund

Styremedlem:

Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø

Styremedlem:

Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø

Styremedlem:

Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet - Brusand

1. Varamedlem:

Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg

2. Varamedlem:

Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand

3. Varamedlem:

Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

www.nfvb.no
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Fornyelse og sterke krefter: På
landsmøtet ble det mange nye
ansikter som kom inn i styret og
som varamedlemmer. Samtidig
var det sikret god kontinuitet,
geografisk og faglig bredde,
idealisme og erfaring.

I landsmøteperioden oktober
2019 – mars 2021 ble det utgitt 12
NFVB-magasiner, seks FRISØR og
seks SALONG Hud & velvære.

2019

V i j obber for d eg!
Vi s kal s kape e n be dre hverda g
fo r våre me dle mmer
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
Norges frisørambassadører: Konkurransefrisering har alltid vært
viktig for å få frem talenter og stimulere til ekstra fagkunnskap. Det
ble ingen VM-medaljer i 2019, men kompetansen deltakerne får
med seg kan gi mange positive ringvirkninger.

inside
FRA INNSIDEN
AV BRANSJEN

OMC HAIRWORLD 2019

GOD INNSATS I VM

Karin Granell og
Daniel Vilches
Marit Betten, Trine Ho, Leif Anders Øverland og Halat Lied.

Det 41. VM i frisering ble avholdt i Paris 15. og 16. september. Den norske troppen
bestod denne gangen av 12 deltakere som deltok i 6 forskjellige kategorier. Etter
fantastiske resultater i forrige VM ble det resultatmessig en liten nedtur i år.
Ingen medaljer, men VM-erfaringer er uansett gull verd for dedikerte frisører.
T E K S T O G F OTO: JAN KRISTIAN PE T TERSEN

VM startet med OMC Congress, hvor blant annet Merete Kvestad Eide fra På Håret Huseby AS ble
tildelt OMC Achievement Medal. Hun har over mange år jobbet dedikert med talentutvikling for
norske frisører, og tatt sitt engasjement videre i en internasjonal sammenheng.
DE STORE DOMINERER

Det ble altså ingen medaljer til Norge denne gangen, dessverre. I de to kategoriene vi stilte med
lag, ble det en 5. plass i Senior Ladies Fashion og 6. plass i Senior Ladies Prestige Cup. Konkurransen er skarp, og det er mange land som bruker store ressurser på dette mesterskapet. I
damekategoriene er det land som Kina og Frankrike som dominerer, og i herrekategoriene er det
Italia som dominerer.

Foregangsbedriften: Lucky Frisør, med base i Arendal, ble hedret
som Årets Service og Handelsbedrift 2019 av NHO Service og Handel. De er tidligere blitt kåret som Årets Frisørkonsern av NFVB.

Frisører: Eline A. Serigstad, Halat Lied og Gunn Mari Sørløkk.

N Y K O N K U R R A N S E K AT E G O R I

Master Hair Replacement er ny konkurranse av året. Her fikk deltakerne tilsendt en hårdel som
skulle festes på øvelseshodet og klippes til en hel frisyre. Det var to norske deltakere som var
tøffe nok til å stille i denne nye kategorien, med totalt 48 deltakere. Det er alltid spennende å se
hvordan deltakerne løser nye konkurransekategorier. Vinnerfrisyrene vil alltid være retningsgivende for hvilke frisyrelinjer som vil dominere det neste mesterskapet.
VM 2020

Neste VM avholdes i Paris 6. og 7. september 2020. De som ønsker å delta bør allerede nå starte
treningen. Siden neste norgesmesterskap først avholdes i oktober 2020, vil det ikke være noe
uttak til dette mesterskapet. NFVB vil sende ut informasjon om konkurransen i løpet av vinteren.

Frisør: Ørjan Lid

KURS
Har du lyst til å lære av verdens beste konkurransefrisører i damekategoriene?
13. – 15. januar 2020 avholder vi kurs i Oslo-området med Rose Li og Richard Lou fra Kina. Laget deres mottok
blant annet fem gullmedaljer og tre Diamond Trophys under årets VM.
For mer informasjon, kontakt jankristian@nfvb.no – og se nfvb.no
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Maria Bak Sørensen
og Marthe Blystad

Frisør: Ariel Steine Rasdal

Marit Kvestad Eide fikk OMC Adrievement Medal av
OMC World President Salvatore Fodera.
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Yotaka Kijjarak, 2. plass oppsett fristil svenn.

Joakim Sumstad, 3. plass oppsett fristil svenn.

inside
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FRA INNSIDEN
AV BRANSJEN

H Å R O G V E LVÆ R E I Å L E S U N D

INSPIRASJON, MOTIVASJON
OG MASSE GLEDE

Se flere
inspirasjonsbilder på
nfvb.no

Pia Dietricson, vinner fristil dame svenn.

Ålesund og omegn frisør- og velværelaug hadde mye å glede seg
over på 25-års jubileet for den velkjente konkurransen. Publikum
fikk se noen virkelig flotte arbeider, med god helhetspresentasjon. Dommerne var ingen ringere enn Thomas Mørk (Årets Frisør 2019), Svetlana Jouini (Årets Frisør 2015 og 2017) og Oddbjørn
Jakobsen (president Intercoiffure Norge). Ros fra den juryen veier
tungt og bør være svært inspirerende for konkurransedeltakerne.
Glede med faget betyr så ufattelig mye.
Se flere inspirasjonsbilder på nfvb.no

May Britt Hagen, vinner fristil herre svenn.

Celina Aasen, vinner fristil herre lærling.

Ny jobbportal:
På nfvb.no kan nå arbeids
givere og arbeidstakere finne hverandre under fanen
”Ledig stilling”, der medlemsbedrifter kan annonsere gratis. Det gjør også
NFVBs hjemmeside enda
mer attraktiv som møteplass for bransjen.

Marita Haaheim, 2. plass fristil herre svenn.

Johanna Aasen, vinner brud klassisk lærling.

Martine Sønderland, vinner oppsett fristil svenn.
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Ronja Hofstad, vinner fristil dame lærling.

Nina Strid, vinner brud klassisk svenn.

Pauline Bragstad, vinner oppsett fristil lærling.

Isabell Antonsen, fristil herre lærling.
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Nina Strid, 3. plass fristil herre svenn.

FRISØR

5 / 2019

61

Faglige utfordringer: NFVB oppfordrer sterkt til å utvikle faglige
ferdigheter. Regionale konkurranser får gjerne også god lokal
pressedekning, og bidrar til å bygge godt omdømme for faget, som
igjen har betydning for rekrutteringen. Oppslaget i FRISØR er fra
Hår og velvære i Ålesund, som også hadde 25-års jubileum.

B R A N SJ E N S N Y E J O B B - P O RTA L
Sjekk «LEDIG STILLING » på nfvb.n o
Møteplass for arbeids givere og a rbeidstakere.

FRISØR
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Fremmer hudpleiebedriftenes saker: Guri Elisabeth Andreassen
driver hudpleieklinikk og akademi i Bodø, og har
et sterkt engasjeAktivitetskalender 2020
ment for bransjeutvikling. Hun ble valgt inn i NFVBs styre på landsmøtet i 2019.

VE

LK OM
Beauty Düsseldorf
M EN
+ Top Hair International Trend & Fashion Days
!
+ Make-up Artist Design Show
Sted: Düsseldorf, Tyskland
Vi ønsker våre nye NFVB-medlem
Info: www.beauty-international.com
velkommen i fellesskapet!
Info: www.top-hair-international.com
Info: www.make-up-artist-show.de/
Filipino Wellness AS
08.03 – 09.03
Irish Beauty Show
Frøken Strøken Negledesign Torill Kristiansen
Sted: Dublin, Irland
TKlinikk
E M A : NMatis
F V B LAS
ANDSMØTET 2019
Info: www.irishbeauty.ie/
08.03 – 10.03
International Beauty Show/IBS New York
Look at me Skøyen AS
+ International Esthetics, Cosmetics &
Renates Dag Spa AS
Spa Conferences
Renates Hud & Make Up AS
Sted: New York, USA
Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/
13.03 – 16.03
Cosmoprof Worldwide
Sted: Bologna, Italia
Info: www.cosmoprof.com
29.03 – 30.03
Professional Beauty London
FØLG OSS
+ HJ Live
Sted: London, England
P Å I N S TA G R A M :
Info: www.professionalbeauty.co.uk
nfvb_insta
03.04 – 04.04
Interbeauty Prague - Spring
Sted: Praha, Tsjekkia
Info: www.interbeautyprague.cz/en.html
G U R I E L I S A B E T H 04.04
A N– 05.04
D R E A SbeautyVISION
S E N , 7– .Cosmetics
H I MForum
M E L:
Sted: Poznan, Polen
MAGASINET
Info: www.beautyvision.mtp.pl/en
SALONG
18.04 – 19.04
Trends of Beauty
Sted: Graz, Østerrike
H U D & V E LVÆ R E
Info: www.trendsofbeauty.at
KAN OGSÅ LESES
18.04 – 20.04
America’s Beauty Show
PÅ N E T T !
+ International Esthetics, Cosmetics &
Spa Conferences
Verdifull inspirasjon og
Sted: Chicago, USA
nyttig informasjon.
Info: www.AmericasBeautyShow.com
Se fagblader.nfvb.no
Info: www.iecsc.com/
- Det er spennende å representere
velværebransjen i NFVBs styre. Jeg skal gi mitt
23.04 – 25.04
Intercharm Professional
Russland
bidrag til utvikling av bransjenSted:
ogMoskva,
bransjeorganisasjonen,
smiler nyvalgt styremedInfo: www.intercharmspb.ru/en/
lem i NFVB, Guri Elisabeth
16.05 – 17.05 Andreassen.
Cosmetica HannoverSom daglig leder og medeier i 7. Himmel i
NFVB FORSIKRING
Sted: Hannover, Tyskland
Bodø har hun klare oppfatninger
hva
som
skal
til
for
å
utvikle
hudpleiebransjen.GIR DEG RIKTIG
Info: www.cosmetica.de
DEKNING TIL
31.05 – 02.06
Beautyworld Middle East
Sted: Dubai, Forente Aribiske Emirater
Info: www.beautyworldme.com/
TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD
07.06
Nordic Hair Awards and Expo
København, Danmark
Info: nordichairawards.com
tagelse i lederprogrammet lærer vi å sette opp klare mål for egen
- I 7. Himmel har vi gjennom 20 år hatt fokus på kvalitet
i alle ledd
27.06 – 29.06Vi er blitt
International
Beauty Show/IBS
Las mål
Vegasfor utvikling av personale, og vi får oppfølgning og
bedrift,
av virksomheten. Det har gitt resultater.
en stor bedrift
+ International
Esthetics,coaching
Cosmeticsunderveis,
&
oppsummerer hun.
med to avdelinger og 7. Himmel Akademiet, som
driver en skoSpa Conferences
D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!
levirksomhet med utdanning av hud- og kroppsterapeuter.
Så jeg
Sted: Las Vegas, USA
kjenner bransjen fra flere sider. Det tror jeg er en
når jeg
M
Å B Y G G E K O M P E TA N S E
Info:styrke,
www.ibslasvegas.com
+ www.iecsc.com/
06.03 – 08.03

TEMA: NFVB LANDSMØTET 2019

Vil utvikle velværebransjen

TRYGG HVERDAG

Nyvalgt styremedlem Guri Elisabeth Andreassen har
en bredt sammensatt bakgrunn, som inkluderer egen
bedrift og skole i hudpleie og kroppsterapi, mesterbrev i
frisørfaget, og ikke minst en bachelorgrad i økonomi og
ledelse fra Nord Universitetet i Bodø. - Jeg gleder meg
til å gi mitt bidrag til å utvikle velværebransjen som styremedlem i NFVB, smilte hun etter valget på landsmøtet
i The Hub i Oslo 19. oktober.

«Jeg mener det er viktig at ledere i velværebedriftene engasjerer seg ut over den daglige
driften. Slik bygger vi en sterk og profesjonell
bransje»
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BEST
PRIS!

nå tar fatt på en to-årsperiode som
i NFVB, sier
Guri
30.06styremedlem
– 02.07
Cosmoprof
North
America NFVB jobber også med å utvikle et fagbrev for hudpleiere. Guri
Sted: Las Vegas, USA
Elisabeth Andreassen.
mener dette er veien å gå for å sikre lønnsomme bedrifter.
Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/
- Det er krevende for salongeiere
å sette nyutdannede ut i proTlf. 23 20 79 20
Tlf. 23 08 79 60
duksjon i kabinetter. Vi trenger
at de lærer seg salongens behandEN EKSTRA STEMME FOR BRANSJEN
www.matrixinsurance.no
www.nfvb.no
linger og rutiner, og er forberedt på den tøffe oppgaven det er å
Guri Elisabeth Andreassen erstatter hud- og kroppsterapeut
jobbe alene i en en-til-en situasjon med kunder. En lærlingordLinda Jørgensen som styrerepresentant fra velværesektoren.
ning vil sikre oss den nødvendige tiden det tar for å utvikle faglig
Hun går til oppgaven med liv og lyst.
og praktisk kompetanse. Dette arbeidet er noe jeg vil engasjere
- Det å ta over som styremedlem etter
Linda, er som å4 -hoppe
S A LO N G H u d & ve lv æ re
2019
44
meg i fremover. Vi må sikre at velværebedriftene har en produketter Wirkola, for å bruke et forslitt begrep. Det er et stort ansvar,
sjon som gir lønnsomhet.
men jeg er absolutt klar og motivert for å ta hennes arbeid videre.
På spørsmål om hvorfor hun valgte å stille seg til disposisjon til et
styreverv i NFVB, svarer hun dette.
KONKURRANSEARENAER VIKTIG
- Jeg visste at Linda var på vei ut av styret etter å ha avtjent sin
Bedriften 7. Himmel ble kåret til Årets Hudpleiebedrift 2019 tidliperiode. Da jeg ble kontaktet av valgkomiteen, sa magefølelgere i år. I tillegg konkurrerte to av medarbeiderne i NM i hudpleie.
sen min at dette vervet var noe jeg måtte stille meg til disposisjon
En av medarbeiderne var også nominert til Årets Hudterapeut på
for. Vi trenger at hudpleie- og velværebransjens har sin stemme i
Dermanorkonferansen i oktober. Det er krevende å konkurrere,
NFVB styret, så det var ikke en vanskelig beslutning å ta.
men det bidrar til å løfte bedriften og medarbeiderne, mener hun.
- Det var tøft å oppfylle formelle krav til å delta i konkurransen om
å bli kåret til Årets Hudpleiebedrift, men det er utviklende og bygJOBBER MED NFVBS
ger bedriften som en sterk merkevare. Jeg er opptatt av å utvikle
UTVIKLINGSPROSJEKTER
en virksomhet som medarbeiderne kan være stolte av å jobbe i.
Guri er ny i styresammenheng, men ikke et ubeskrevet blad i
Samtidig er jeg stolt av prestasjonene til medarbeiderne som har
NFVB-sammenheng. Allerede før hun ble valgt inn i forbundsstydeltatt i årets faglige konkurranser; NM i hudpleie i regi av NFVB
ret, har hun vært engasjert i NFVBs strategiske utviklingsprosjekog fagkonkurransen i regi av Dermanor.
ter. Hun har også vært med å utvikle NFVBs lederprogram for frisører og hudpleiere.
- Kunnskap er lett å bære, og vi trenger faglig påfyll og kunnskap
ENGASJERT I BRANSJEUTVIKLING
om ledelse. Jeg har selv meldt meg på NFVBs lederprogram og
- Jeg mener det er viktig at ledere i velværebedriftene engasjeoppfordrer alle i bransjen til å gjøre det samme. Ledelse er et
rer seg ut over den daglige driften. Slik bygger vi en sterk og profag, og målsettingen er at lederprogrammet skal gi oss verktøy
fesjonell bransje, avrunder nyvalgt styremedlem Guri Elisabeth
og kunnskap til å drive en enda bedre virksomhet. Gjennom delAndreassen.

S A LO N G H u d & ve lv æ re
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SOM MEDLEM I NFVB
STÅR DU ALDRI ALENE!
Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer,
pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg
T RYG G HET, PÅV IR K N IN G S K R A F T og UT V IK L IN G S M UL IG HET ER!

Meld deg inn i dag!
www.nfvb.no

SOM MEDLEM I NFVB
STÅR DU ALDRI ALENE!
Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer,
pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg
T RYG G H E T, PÅV I R K NI NG S K R A F T og U T V I K L I N G S M U L I G H E TE R!

Meld deg inn i dag!
www.nfvb.no

Som medlem i NFVB står du aldri alene: Budskapet har blitt gjentatt lenge. Det er mange små bedrifter i bransjen, og da koronaen
kom med full kraft var det også mange som ga sterkt uttrykk for at
de var glade for å tilhøre en sterk bransjeforening.

Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

5

JØRN INGE NÆSS, VISEPRESIDENT NFVB

Vi m å tr e k
la s s et s a m

GODE RÅD TIL BEDRIFTSLEDERE:

1
2
3
4
5

COACH ALF INGE CLEVE-STIANSEN:

Ta ansvar
for go de
ku nde opplevels er !

Sørg for at alle medarbeiderne forstår
og tar eierskap til sammenhengen
mellom kvaliteten på teamets samspill, kundens opplevelse og lønnsomhet.

Tilknytningen til NHO er viktig. Vi
greier ikke å fronte våre saker uten å
ha en større bransjeorganiasjon som
NHO i ryggen. Men jeg håper også
at min politiske erfaring kan være et
positivt element når vi jobber med
næringspolitiske saker som er viktige
for oss, sier Jørn Inge.

Skap eierskap til måleparameteret
«omsetning per arbeidstime», og inviter hver medarbeider til å selv komme
med forslag til hvordan dette kan utvikle seg positivt.
Forvent av medarbeiderne at de selv
er nysgjerrige på å se sin egen utvikling (lær de opp og bruk kassesystemet aktivt!).

- NFVB jobber nå med mange krevende p

for frisør- og velværebransjens fremtidsuts

Sett felles mål og så feire når dere når
disse!
Redusert antall måleparametere til
1-2 og hold fokus på det i en definert
periode. Da slipper dere å bli «lei av» å
måles på det samme.

- God salongledelse er å skape en vinnerkultur, der alle forstår den
virkelige verdien i gode kunderelasjoner. Gjør en lønnsomhetsanalyse
knyttet til kundelojalitet, råder Alf Inge Cleve-Stiansen. Han leder nå
40 frisører og hudpleiere gjennom NFVB Lederprogram.
T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Sammenhengen mellom godt lederskap og god
lønnsomhet er soleklar. Salonglederen må ta
ansvar for gode kundeopplevelser, som er hva
salongen lever av. Oppgaven er å vite hvor potensielt
lønnsom hver kunde er, og få alle medarbeiderne til
å jobbe mot definerte mål.
LEDEREN MÅ LEDE

Alf Inge påpeker at lederen må ta innover seg medarbeidernes vilje, lyst og motivasjon til å skape gode
kundeopplevelser.
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- Det er høy kontakt mellom leder og medarbeider
i vår bransje. Salongmiljøet er tett, og det skaper en
egen betydning av roller – og rollemodeller. Man
må se på hvordan man fyller tiden som leder. Ikke
skrive fra seg ansvar. Pilene peker alltid tilbake til
lederen, og det kan oppleves ubehagelig.
F R A P E K E F I N G E R T I L M O T I VAT O R

Det er mange lederstiler, fra den inkluderende
og tillitsbaserte til den egenrådige og kommanderende. Alf Inge er veldig klar på at man har god
forskning på hva som fungerer best.

/ 2020

- Medarbeidere må oppleve å være en del av bedriften, og lederstilen vi vet fungerer er å invitere medarbeideren til å del i salongens kultur og utvikling,
være del av noe som er større enn seg selv.
- Miljøet ofte lite, og man er tett på hverandre. Det
er lett å forsure miljøet – men også lett å inspirere.
Alt ved bedriften kan forbedres, og man må gi støtte
til å gjøre forbedringer. Ledere må stille spørsmål,
og vise imøtekommenhet for svarene.

jalitet med lønnsomhetsparametere. En fin måte å
se dette på er rebooking. Man glemmer ofte å måle
hvor mange faste kunder man har. Hvis man øker
med én time per kunde, så blir det mange timer.
Hvis man mister en fast kunde, er det viktig å fylle
plassen. Med faste kunder kan man legge en plan
for gode resultater over tid. Med drop-in blir det
mer uforutsigbart.

H V O R S TA R T E R M A N
B E D R I F T S A N A LY S E N ?

Oppskriften er enkel og velkjent. Tilfredse kunder kommer tilbake, og er de beste ambassadører
for å trekke nye kunder til salongen. Da må man se
på hvilke drivere som skaper ambassadørkunder,
hvilke enkeltfaktorer som skaper totalresultatet.
Man ser da fort at dette er et teamarbeid.
- Det er viktig å jobbe som team, med enighet om
hva man sammen skal skape. Tydelige, felles ram-

Tall betyr noe. Omsetning per arbeidstime, produktsalg versus behandlingssalg. Resultatgrad
og lojalitetsgrad, hvilke parametere er det viktig å
fokusere på?
- Du må se sammenhengen mellom omsetning og
resultat; Hvordan skapes tallene? Koble kundelo-

grad næringslivet:
av ydmykhet jeg har påtatt meg verv
Jobber for
frisørmester Jørn Inge Næss.
Jørn IngesierNæss
ble ny
visepresident i NFVB,
etter flere perioder som
varamedlem i styret. Han
har også aktiv politikerbakgrunn, og et sterkt
engasjement for å skape
godt grunnlag for levedyktige bedrifter.
TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

BRUK VERKTØYENE

FRISØR

1 / 2020

19

Gode råd for bedriftsledere: NFVB benytter sine magasiner til å inspirere og motivere til bedriftsutvikling. Gode
råd og smarte tips kan være starten på en mer effektiv
drift.

Jeg gleder meg til å bidra til
å utvikle bransjeorganisasjonen, og være med å bygge
bransjens omdømme.
N Y VA L G T V I S E P R E S I D E N T I N F V B , J Ø R N I N G E N Æ S S

- Jeg vet ikke eksakt hvorfor valgkomiteen innstilte
meg til vervet som visepresident etter å ha vært
3. vara i to perioder, men jeg regner med at en av
grunnene var at man ønsket et balansert styre som
representerer små og store bedrifter med en geografisk spredning. Jeg driver en salong med tre
og et halvt årsverk i Skien, og representerer kanskje gjennomsnittssalongen i NFVB, sier Jørn Inge
Næss med en kledelig beskjedenhet.
Svaret på hvorfor han rykket opp fra 3. vara til visepresidentvervet er selvfølgelig litt mer sammensatt.
Jørn Inge Næss er en samfunnsengasjert person
som har hatt flere tunge styreverv i næringslivet.
Han har også en bred politisk erfaring, og et kontaktnett som strekker seg inn i stortingssalen. Ikke
minst, han brenner for frisørfaget og bransjen, og
er villig til å påta seg samfunnsnyttige verv.
TIDLIG KRØKES…

Mens enkelte havner i frisøryrket uten å ha noen
familære bånd, eller venner som praktiserer yrket,
er Jørn Inge Næss bærer av en tradisjon. Familien
drev fem frisørsalonger i Skien, og yrkesvalget var
lett, bedyrer han.
- Jeg er nærmest født inn i frisøryrket, og elsker
faget og bransjen. Det var aldri tvil om at jeg skulle
drive en egen salong. Dette er verdens beste yrke.
Men jeg kastet meg kanskje ut på dypt vann litt tidlig i karrieren, da jeg startet Næss Frisør AS som
22-åring. Det var en tøff, men spennende oppstart.
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Yrkesstolthet

leder:
PRESIDENT
ESPEN SÆVOLD

KJÆRE FRISØRVENNER!

Nok en gang takk for tilliten ved landsmøtet. Jeg har nå så vidt rukket å komme i gang med presidentgjerningen, har gjennomført mine første styremøter som president og begynner å få oversikt
over ansvaret og oppgavene som hviler på en president i NFVB.
Jeg har i tiden etter valget kjent på stoltheten jeg har over å være en del av en slik fantastisk bransje,
og å ha så mange gode og flinke kollegaer over hele landet. Jeg har også lurt på hvor denne stoltheten kommer fra, hvorfor har jeg slik en stor yrkesstolthet?
MED SJELEN I ARBEIDET

Jeg måtte google yrkesstolthet – Yrkesstolthet betyr å legge sjelen sin i det man gjør eller leverer. En
slik avklaring bringer meg tilbake til læretiden min. Jeg fikk da i oppgave at hver kunde jeg behandlet, skulle komme tilbake til meg. Det fikk meg til å legge sjelen min i hver kunde, og jeg interesserte
meg for kundenes ve og vel. Jeg etterstrebet å gjøre mitt aller beste hver dag, for kunder og kollegaer.
Æresfølelsen og gleden over at kunder spurte etter meg, gav meg mestringsfølelse, og en enorm
arbeidsglede. Denne gleden har fulgt meg i hele mitt arbeidsliv og alle mine sysler. Når undersøkelser viser at frisører er en av de yrkesgruppene med høyest lykkefølelse og er minst stressede,
forstår jeg at mange har hatt en reise lik min.
BEKYMRINGSMELDING

Det er derfor bekymringsfullt at det er nedgang i antall søkere til vårt fantastiske yrke. Hva har
gått galt når det minker på ungdommer som ønsker å bli med oss i vårt univers? Det kan sikkert
utredes i det vide og brede hvorfor og hva som er galt, men jeg er mest opptatt av hva gjør vi nå?
NFVB har satt i gang flere prosjekter som skal og vil hjelpe på dette. Dette er prosjekter som trenger

NFVB Lederprogram Kull 2: I januar 2020 startet andre
kull på lederprogrammet. Nesten halvparten var avdelingsledere fra Adam og Eva Gruppen, som flere ganger har blitt
kåret til Årets Frisørkonsern. Det bekrefter at de beste
satser tungt for å bli enda bedre.

ressurser i form av penger og personer, så det å være medlem og engasjere dine nærmeste kolleger til også å være medlem, er et viktig bidrag.
INFLUENSERE

Jeg tror likevel at den viktigste innsatsen kan vi bidra med hver dag i salongen. Hver dag har vi foreldre innom salongen. De er av de største influenserne på hva barna deres skal bli når de blir store.
Snakk om den fantastiske arbeidsplassen din!
Du har stor påvirkningskraft, bruk den!
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Yrkesstolthet b et yr å le gge sjelen sin
i det man gjør eller leverer.
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Vil bygge yrkesstolthet: I sin første leder i magasinet FRISØR
understreket Espen Sævold betydningen av yrkesstolthet, med de
ringvirkninger det gir. NFVB jobber for at fagutøvere skal bygge
kompetanse gjennom livslang læring.
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POLITIS

- Politikk
valgt inn i
20 år. Det
Men det e
ter fortsta
Det går gr
problemer
balanse m
politikk. D
- Men de
spennend
og rykket
stortingsli
stand-in fo
tær. Da m
ville? Jeg
at jeg ikke
og helt til p
har en de
om å jobb
for at ting b
legger til f
- Jeg har
kontakter
den grad v

KAMP M

Jørn Inge
utviklingst

Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

LØNNSOM MEDLEMSFORDEL:

S j e kk hvor mye
d u kan sp are!

« Husk , j e g hj e l p e r
de g gj e rne me d
å kobl e de g p å
avt al e n»
TRUDE B. GUNDERSEN
SENIORRÅDGIVER
NHO SERVICE OG HANDEL

De fleste salongkunder betaler med kort. Det kan koste salongen
mye i transaksjonskostnader. Med vår medlemsavtale kan salongen
betale mye mindre. - Sjekk hvor mye din salong kan spare, oppfordrer Trude Gundersen, seniorrådgiver i NHO Service og Handel.
Som medlem av NFVB har du anledning til å bli med i en av landets beste
innkjøpsavtaler; NHO Reiselivs Innkjøpskjede. Tjenesten er GRATIS for deg
som medlem. I avtalen ligger det gode
sparemuligheter hos mange leverandører, men Trude Gundersen vil spesielt
fremheve kortavtalen. Her er det virkelig
store penger å spare!
- De som oppdager denne fordelen sparer ofte
mye, fra 20 – 60% avhengig av avtalen de har i dag.
Det er samtidig gode besparelser på selve terminalen. Verdt å sjekke, sier Trude.
S PA R T U S E N V I S !

I dag betaler de fleste en ganske høy pris pr korttransaksjon i salong (VISA, Mastercard mm.) Ved
å benytte den fremforhandlede avtalen med Nets
Branch eller Elavon, vil de fleste spare tusenvis av
kroner på et år.
- Ta en fot i bakken én gang i året, og sjekk ut alle
medlemsfordelene dine! Ha et bevisst forhold til
hva det kan bety for salongøkonomien. Via våre system kan du holde deg på de beste betingelsene. Det
kan være de daglige, små ting. Håndklær, kaffe,
strøm og telefoni – og mye mer. Alle bekker små…
Som sagt, det handler om bevisstgjøring.
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K O B L E D E G PÅ !

NHO teller over 28 000 medlemsbedrifter. Det gir
god forhandlingsstyrke ikke bare ved bransjepolitiske saker, men også for ulike innkjøpsordninger.
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er tilgjengelig for alle
NFVB/NHO-medlemmer. Den er inklusiv i medlemskapet, og det er bare å koble seg på.
- Vi hjelper deg gjerne med hvordan du registrerer
deg i innkjøpskjeden, og hvordan du finner frem til
medlemsfordeler som passer din bedrift. Min jobb
er å sørge for at våre medlemmer ser og benytter
medlemsfordelene – til enhver tid, smiler Trude.
Hun jobber i NFVBs landsforening, NHO Service og
Handel, avdeling Medlem og Marked. NHO SH er for
øvrig nest største landsforening i NHO-systemet.

EKSEMPEL 1:

Kr. 5.000.000 i årlig kortomsetning
1,5 % gjennomsnittlig kortprovisjon

Dagens kostnad:
5 000 000 x 1,5% = 75 000,-.

Avtale gjennom NFVB og NHO Reiseliv:
5 000 000 x 0,46 % = 23 000,-

Du kan spare kr 50.000 avhengig av kortbruk i salongen
E K S E M P L E R PÅ

SE REGNEEKSEMPLENE

H VA S A LO N G E N K A N

Vi vender tilbake til en av fordelene i NHOs innkjøpskjede – lave kortbrukskostnader i salongen.
- Svært mange kunder betaler med kredittkort, og
salongen har en kortprovisjon som gjerne ligger på
rundt 1,5 % av beløpet. Med vår avtale betaler du
inntil bare en tredjedel av dette! Det kan bety mange
tusen i året. Se regneeksemplene under, og sjekk
hva din bedrift kan spare.
- Husk, jeg hjelper deg gjerne med å koble deg på
avtalen, smiler Trude.

S PA R E PÅ KO RT B R U K !

EKSEMPEL 2 :

Kr. 1.000.000 i årlig kortomsetning
1,5 % gjennomsnittlig kortprovisjon

Din avtale!
1 000 000 x 1,5% = 15 000,-.

Avtale gjennom NFVB og NHO Reiseliv:
1 000 000 x 0,46 % = 6.900,-

Du kan spare kr 8.000 avhengig av kortbruk i salongen
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En norsk verdensmester? De beste lærer av de beste, og NFVB fikk verdens beste
konkurransefrisører til å holde kurs for norske ”fagnerder”. Verdensmesterne ble
imponert over norsk dyktighet, og mente de kunne se en kommende norsk verdensmester. Det krever bare litt dedikert trening og tålmodighet…

Du kan spare masse på medlemskapet: Det er viktigere enn noen gang å være økonomisk bevisst. NFVBs
medlemmer kan blant annet knytte seg til mange
innkjøpsfordeler gjennom NHO.

TEMA: TRENDER I VAREHANDELEN

Gasellemedlem: Lillehammer Hud & Velvære er et av NFVBs nyere medlemmer fra
en bransje i god utvikling. De ble medlem
etter å ha blitt kjent med NFVB gjennom
magasinet SALONG Hud & velvære, med et
ekstra ”push” fra en god anbefaling.
Surf p å
end ring sb ø lg en!

Mitt tips denne gangen er å
kjøre en idedugnad med de
ansatte, der man skal tenke
langt utenfor boksen når det
gjelder forbedringstiltak og
kundeopplevelse.

LA DEG INSPIRERE

BRANSJEOMSTILLING:

AS Norge er som kjent i omstilling. Det gjelder alle bransjer, også
frisør- og velværebedrifter. Jeg oppsummerer her noen trender fra
NRF Retail’s Big Show 2020.
AV L E I F B A C H E - M AT H I E S E N , B R A N S J E D I R E K T Ø R
HANDEL I NHO SERVICE OG HANDEL

I forbindelse med at jeg var på denne konferansen,
hvor det var mye snakk om at Amazon har vunnet
krigen, så sa Steven Dennis fra SageBerry Consulting følgende: - Du kan ikke stoppe endringsbølgen,
men du kan lære å surfe.
Jeg tror dette er et godt utgangspunkt for fremtiden, der det hele tiden handler om å forbedre egen
virksomheten.
ENDA BEDRE KUNDEOPPLEVELSER

Ett av hovedtemaene i forbindelse med virksomhetsforbedring, er kunde- og medarbeiderdrevet
innovasjon. Dette er ikke så vanskelig som det høres
ut som, men handler om å sette systemer på hvordan kundene og dine ansatte kan spille inn forslag
på tiltak som gjør kundeopplevelsen bedre.
En ansatt (frisør) som har en lojal kunde, er den
som best kjenner kundens behov, også utover kjerneproduktet. De ansatte bør derfor i langt større
grad enn det som er vanlig i norske bedrifter, trekkes inn i virksomhetens planlegging av tiltak som vil
gi flere og mer fornøyde kunder. Dette kan være alt
fra utforming og belysning av ventesone/kampanjesoner, til kafferutiner, hygiene, mersalg osv. Mange
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gjør nok dette sporadisk, men få har satt dette i system.
« T Ø R - Å - P R Ø V E - K U LT U R »

Mange av de store retailerne som delte sine suksesshistorier på konferansen, nevnte også at de
hadde klart å få på plass en kultur hvor det å prøve
noe nytt, selv om det feilet, ble honorert for forsøket. Flere mente at det var kun på denne måten at
medarbeidere ble motivert til faktisk å komme med
forbedringstiltak. Når ansatte får dette i blodet, blir
man enda mer løsningsorientert og får eierskap til
virksomheten. Det igjen skaper god merkevarebygging gjennom det å «be the brand» – man er bedriften.

Følg oss på Instagram:

GÅ UTENFOR BOKSEN

n f v b_i n s t a

Mitt tips denne gangen er å kjøre en idedugnad med
de ansatte, der man skal tenke langt utenfor boksen når det gjelder forbedringstiltak og kundeopplevelse. Vet at jeg provoserer mange når jeg sier følgende: Kundene kommer ikke tilbake til deg som
frisør fordi du ga dem en perfekt klipp. De kommer
tilbake til deg på grunn av totalopplevelsen, hvor alt
av salongopplevelser utenom hårklippen faktisk er
viktigere.

Populær møteplass: NFVB har forsterket innsatsen på sosiale medier, og
nfvb_insta har nå over 3600 følgere.
Mellom inspirasjonsbildene får vi også
lagt inn budskap om kurs, møter og
arrangementer.
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TEMA: NFVB LANDSMØTET 2019

Mange som
brenner for faget:
En av de som har
engasjert seg i
NFVBs hudpleiesatsning er Ann
Louise Brurås fra
Eracura Hud &
Kroppspleieklinikk.
NFVB trenger dedikerte ildsjeler for å
profesjonalisere og
utvikle hudpleiebransjen.

- Jeg synes det har vært spennende å engasjere meg i NFVBs utvikling
av NM i hudpleie. Ikke minst var det inspirerende å følge Norges kandidat til EuroSkills konkurransen i Budapest, der jeg var en del av Expertteamet, forteller Ann Louise Brurås.

Derfor er jeg medlem
- Jeg har lest bladet SALONG Hud & Velvære
i alle år, og sånn sett fulgt med på det NFVB tilbyr
av medlemstjenester og medlemsfordeler. Jeg
opplever at det gir en trygghet å være en del av en
bransjeorganisasjon, som man kan ringe til og
få hjelp hvis man trenger det. Men den utløsende
faktoren til at jeg meldte inn Lillehammer Hud &
Velvære i NFVB, var at jeg fikk besøk av coach Anita
Sundquist, som holdt kurset «Koden for å lykkes i
velværebransjen». Hun motiverte meg til å ta steget
og melde meg inn, forklarer gründer og eier Isabell
Renate Ødegården.

Je g s ynes det har vær t s p ennende
å j obb e me d å få p å pl as s en
fag br evor dni ng , o g vi er i r ut e
me d pr os es s en s å l ang t .
For yr kes ut øver ne vi l det t e g i
høynet s t at us .

H U D T E R A P E U T

A N N

L O U I S E

B R U R Å S :

V il b id ra t il
b ra n s je ut vik lin g e n
7

- Vi trenger å utvikle hudpleiebransjen faglig og organisatorisk. Det er
grunnen til at jeg har engasjert meg i NFVBs hudpleiesatsning, smiler
gründer av Eracura Hud & Kroppspleieklinikk og faglærer på Frisør- og
Hudpleieinstituttet i Bergen, Ann Louise Brurås.
TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden

Full lockdown! Torsdag 12. mars ble det på en pressekonferanse kl 14 gitt melding om at alle frisør- og velværebedrifter måtte
stenge fra klokken 18. I første omgang skulle det gjelde til 26. mars, men det ble ikke gjenåpning før 27. april.

Tidenes oppmerksomhet: Nettartikkelen på nfvb.no
om at det er straffbart å tilby frisørtjenester under lock
down hadde nesten 70.000 besøk. Det er ganske spesielt med tanke på at NFVB har rundt 1300 medlemsbedrifter, og at det jobber kanskje 13.000 personer totalt
i bransjen.

12. mars
Full lockdown

Full mobilisering! Etter nedstengningen handlet alt om å få politikere og
myndigheter til å se nærings-livets behov for økonomiske støttepakker. To
ting gjorde at vår bransje fikk oppmerksomhet og gjennomslag: Vår sær
deles gode tilknytning til NHO, men ikke minst den fantastiske mobiliser
ingen NFVB fikk gjennom medlemsbedrifter som kontaktet sine politiker
kunder. Plutselig brukte alle vår bransje som referanse.

8
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
Gjenåpning med trygge
salonger: Da bransjen
kunne gjenåpne for
ordinær drift 27. april
stilte medlemsbedriftene godt forberedt. NFVB
holdt medlemmene godt
informert om nødvendige smittevern-tiltak, og
utviklet kurs, smittevernguide, skjemaer og
informasjonsplakater.

”Trygg Salong”: Kampanjearbeidet med
å gjøre salongene trygge for både ansatte
og kunder har blitt fulgt svært godt opp av
medlemsbedriftene.

Koronakunnskap fra NFVB
NFVB har utviklet praktiske smittevernverktøy for sine medlemsbedrifter,
som e-læringskurs, tiltaksguide, sjekkliste og plakater til salongene. Dette
har blitt veldig godt mottatt, og bidratt til en trygg gjenåpning.
NFVB har hatt et konstruktivt samarbeid med helsemyndighetene og fagforeningen i tiden fra lockdown til gjenåpning. Det har vært et viktig arbeid
for selve utformingen av helsemyndighetenes forskrift, og for utforming av
veiledere etc. for praktisk gjennomføring av forskriften.

NFVB-direktør
Anne Mari Halsan
har vært sentral
i NFVBs korona
arbeid, med tett
kontakt med medlemmer, myndigheter og NHO. Det
har vært en intens
aktivitet i hele
koronaperioden.

TEMA: KORONAKRISEN

AVLYS
T

Roser samholdet. Er det en ting
Anne Mari vil trekke frem, så er
det den mobiliseringen medlemmene gjennomførte med å
kontakte sine politikerkunder
og fremføre vårt budskap. – Det
viser kraften og nytten ved å stå
sammen i NFVB, slår hun fast.

!

Bransjebegivenheten som ble borte:
Koronaen feide vekk også muligheten
for å arrangere NM i hudpleie og NM
i frisering 2020, samt den store pris
festen på The Hub i Oslo. NFVB kan
love at dette settes på programmet
straks det er muligheter for dette.
Bransjen trenger slike møteplasser.

NFVB-DIREKTØR ANNE MARI HALSAN:

Fe l l e s s kap e t
s o m fu n ke r

0

ST!
AVLY

Et velfungerende
samspill, også i krisetid:
NFVB har vært kjernen i
et bransjefellesskap og
brukt nettverket til å oppnå uvurderlige resultater.
Det var mobilisering uten
like!
« D e n n e s i t u a s j o n e n h a r væ r t e n ve k ke r fo r m a n g e b e d r i f t e r,
og synliggjort at det er et stort apparat som jobber for

n æ r i n g s l i v o g a r b e i d s p l a s s e r. N F V B o g N H O h a r få t t m a n g e

flere innmeldinger enn normalt, og vi trenger medlemmer for å
ha muskler til å håndtere fellesskapets interesser»

10
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- Det var ekstremt intenst arbeid i NFVB under nedstengningen. Det var
nærmest 24/7-jobbing hele perioden, men organisasjonsapparatet fikk vist sin
styrke. Vi fikk «åpne linjer» fra medlemsbedrifter til øverste regjeringshold. Det
var en mobilisering uten like, sier Anne Mari Halsan. NFVBs direktør har frontet
NFVB i utallige sammenhenger under koronakrisen.
TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

12. mars satte hverdagen på hodet for frisør- og
velværebedriftene. Full nedstengning på få timers
varsel. Salongene skulle lukkes og låses, ansatte
rett ut i permittering, all fysisk kundekontakt måtte
opphøre. Den sjokkartede beskjeden vil bli husket
lenge.
- Vi gikk rett i modus for krisekommunikasjon.
Først og fremst gjaldt det å vise forståelse for krisen, og skape trygghet, for folks helse og for
arbeidsplassene. Vi måtte skaffe informasjon og
etablere kommunikasjonslinjer. Vi måtte tørre å
gi tydelige svar, selv om vi ikke kjente alle fakta. Vi
ønsket å kommunisere skal/må i stedet for anbefalinger. «Sånn er det nå» uten rom for tolkninger,
men med visshet om at fasit ville endres underveis.
Derfor benyttet vi e-post som primære kommunikasjonskanal til medlemmer, med hyppige oppdateringer direkte til salongeierne.
GODT SAMARBEID

Den norske modellen med et velfungerende trepartssamarbeid fikk bekreftet sin styrke fra første
stund. Næringslivet ble raskt inkludert i myndighetenes koronastrategi. NHO og LO har godt etablerte kommunikasjonskanaler, og spilte på lag for
å trygge arbeidsplasser. Innad i NHO-systemet er
det også godt etablerte nettverk. Det kom virkelig til
nytte når situasjonen ble så ekstrem som den ble.
- Nivåene inn mot politikken og embetsverket er i
hovedsak at NHO sentralt jobber mot regjeringen,
landsforeningen NHO Service og Handel jobber
mot stortinget, mens NFVB jobber mot forvaltnin-

gen. Samtidig har NFVB direkte kontakt med hele
linjen oppover i NHO-systemet, og i bredde med
andre bransjeforbund. Vi har direkte kontakt med
toppene i både departementer og direktorater.
- Skillene er nærmest hvisket ut. Vi har et pragmatisk samarbeid, og det har blitt noen aha-opplevelser på hvor velfungerende fellesskapet kan være.
HOTLINE

Under kriser søker man informasjon, og her ble
det tydeliggjort forskjeller på bedrifter med og uten
medlemskap i NFVB. Det kunne man se på sosiale medier, som for eksempel facebookgruppen
«Kun for frisører i Norge». Ikke-medlemmer spurte
«ut i luften» om saker og ting NFVB-medlemmene
hadde fått informasjon om.
- Vi ønsket å gi våre medlemmer informasjon fra
myndigheter og veiledning om hva de så skulle
gjøre i prioritert rekkefølge. NFVBs administrasjon og advokatene i NHO Service og Handel svarte
«døgnet rundt» om permitteringer og andre «hva
gjør vi nå spørsmål». Vi var en «hotline» med høy
målsetting om raske svar under stort trykk.

NFVBs koronahåndtering
→ Administrasjonen og
styret med digitale møter
flere ganger i uken.
→ Deltakelse i ulike fora med
NHO, myndigheter og
fagforbund.
→ Stor vekt på kunnskapsinnhenting og informasjonsspredning.
→ Prioritert rådgivningstjeneste til medlemmer.
→ Utvikling av hjelpemidler til gjenåpning som
«Trygg Salong».

BRANSJEFORBUNDET

Koronakrisen har vært en «syretest» på hvorfor det
er viktig med et eget bransjeforbund som utelukkende fokuserer på frisør- og velværebransjen. Der
skiller NFVB og NHO seg markant fra for eksempel
organisasjonen Virke.
- Da det ble snakk om gjenåpning med bransjetilpassede retningslinjer, samarbeidet vi med Folke-
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
Takker for hjelpen: Mange medlemsbedrifter har uttrykt stor
takknemlighet for verdifull bistand fra NFVB under koronatiden.

Escape Hairdressing har en egen resepsjonist, som passer på at kundene informeres om smitteverntiltakene. Resepsjonisten er fysisk skjermet med pleksiglass i forkant av
resepsjonen. Det er installert en vask med antibac og såpe, som alle kunder må bruke før de går videre. Ved ankomst må de også fylle ut et egenerklæringsskjema om helse.

T E M A: KO RO N A PA N D E M I E N

Egen antibac dispenser er
plassert ved inngangen.
Toalettene er også underlagt et strengt smittevernsregime med jevnlig vask og
dokumentasjon gjennom
arbeidsdagen. Det er også
strenge regler for opphold i
pauserommet.

ESCAPE HAIRDRESSING, OSLO:

Ko m p r o m i s s løs
salong

- Kundene har vært fantastiske og
veldig lojale. Vi har hatt stor suksess
med å selge elektroniske gavekort i
nedstengningsperioden, og vi har ellers brukt tiden på å holde kontakt med
kunder gjennom sosiale medier og oppdatere oss faglig gjennom nettbaserte
kurs. For øvrig har alle medarbeiderne
gjennomført NFVBs smittevernkurs
i forkant av klinikkåpningen, selv om
dette ikke er lovpålagt.

- Vi har brukt tiden fra nedstengingen 12. mars til å bygge Norges
tryggeste salong, både for våre medarbeidere og våre kunder. Det
har kostet innsats og penger, men resultatet har blitt veldig bra,
smiler Escape Hairdressing-sjef David Wyke.
TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Det har vært tøft å måtte stenge ned en så stor
virksomhet som vi driver, og det har også vært krevende å starte opp igjen. Men mitt utgangspunkt
har vært at vi skal være 100 % kompromissløse
når det gjelder smittevern, selv om dette har gått
ut over kapasiteten og inntjeningen. Safety first, har
vært et mantra, sier David Wyke.
Utstyret er i orden ved inngangen til. Her har
kunder og frisører lett tilgang til smittevernprodukter fra antibac til munnbind.

ROSER NFVB

David sier det var et sjokk da pålegget om nedstenging på ubestemt tid kom.
- Det var krise, både for våre 24 medarbeidere, og
våre kunder. Men jeg må rose NFVB for å ha bistått
meg gjennom denne krevende perioden. Jeg har
satt pris på å bli løpende informert fra første stund
om smitteverntiltak, økonomiske redningspakker
og om forventet åpningsdato. Det er første gang jeg
har brukt medlemsskapet mitt på en så aktiv måte,
for å si det sånn, oppsummerer David.

L O O K

Fu

M O T I VA S J O N O G O P P L Æ R I N G

I påvente av gjenåpningen, har David brukt tiden
på å holde motivasjonen oppe hos de permitterte
medarbeiderne, samtidig som han har bygget om
Escape Hairdressing for å tilfredsstille smittevern,
som går ut over lovpålagte krav.
- Vi har brukt tiden godt. Vi har drevet livestreaming kurs for L´Oréal PPD, og vi har gjennomført e-læringskurs. Lærlinger har kunnet
jobbe hjemme med øvelseshoder, og vi har også
jobbet for at de skal ha en læreprogresjon, selv om
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- Jeg vil takke NFVB for en løpende oppdatering gjennom nedstengningsperioden. Alle ansatte har gjennomført e-læringskurset i smittevern og vi følger retningslinjene i Trygg Salong, fremhever Escape-sjef
David Wyke.

salongen har vært stengt. Det positive har vært at
vi har jobbet med digitale ideer, og gjort ting vi ikke
har hatt tid til i arbeidshverdagen. Så kanskje vi har
kommet styrket ut på den måten.

Pleksiglassene mellom vaskestolene er spesialdesignet og inngår
som et naturlig element i designet
av Escape. - Jeg synes det ble så
bra, at vi vil beholde dem også etter
at koronaviruset slipper taket, sier
David Wyke.

/ 2020
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- Vi har la

medarbeid
TEMA: KORONAKRISEN

men alle fo

TEMA: KORONAKRISEN

Tommy Oppistov Kronstad
Bergen Barberstue/HFM Hårstudio
Bergen AS

1. Vi har lært mye under koronakrisen. Vi har fått satt oss inn i og utviklet oss på områder vi burde prioritert for lengst. En annen ting er at
man får innsyn i hvor mye arbeidsplassen betyr for oss ansatte. Så
stemningen er god som aldri før etter at vi åpnet igjen.
2. Jeg føler medlemskapet i NFVB har gitt en stor trygghet i denne
perioden. Til tider forholdt jeg meg nesten kun til mailene jeg fikk fra
NFVB og kuttet ut andre medier. Det var en berg-og-dalbane av følelser, spesielt de to første ukene. Godt å vite at folk står på og jobber for
oss. Sammen er vi sterke!

SALONGENES KORONAERFARINGER:

3. Vi føler at bransjens fremtid vil påvirkes positivt av dette. Viktigheten av samhold og yrkesstolthet vil nok påvirke kvaliteten på salongene. Jeg tror også av egen erfaring at de «kunstneriske» av oss
gründere kommer til å prioritere bedre drift fremover…

- Jeg må gi honnør til NFVB, som var på saken
fra første stund. Vi har fått løpende informasjon
om permitteringsregler, kontantstøtte og
smittevern gjennom hele nedstengningsperioden. Vi har fått god hjelp på de spørsmålene
som vi har stilt, og er svært fornøyd over å ha
meldt klinikken inn i NFVB, for å si det sånn.

Aud Stople Hauge
Frisørane,
Team Aud AS,
Ølen

1. Heldigvis for vår bedrift har det gått bra.
Alle er på jobb igjen nå.
2. Veldig fornøgd med all informasjon me
har fått gjennom NFVB. Føltes veldig trygt at
me ser at dei jobbe bra for bransjen.
3. Håper det vil gå bra, men er litt usikker
på om alle vil klare seg. Det er jo greitt med
alle betalingsfristar som har blitt utsett, men
det skal uansett betalast. Blir då spennande
å sjå korleis samfunnet elers står opp igjen,
og om me då har kundar som vil merke konsekvensane av koronaen og har mindre pengar å bruke på oss frisørar.

Optimisme – tross alt!
Først sjokk, så praktisk krisehåndtering, deretter gjenåpning med en ny
salonghverdag. Koronakrisen har helt klart markert et tidsskille for de fleste bedrifter. Vi spurte noen salonger om deres opplevelser og erfaringer.
1. Hvordan har din bedrift opplevd koronakrisen?
2. Hvilken nytte har du opplevd med medlemskapet i NFVB?
3. Hva tenker du om bransjens fremtid?

1. Først og fremst stengte dører, permitterte ansatte, null omsetning
og stor uvisshet. Deretter ble det som å åpne en ny salong på en kort
helg, med å få på plass restriksjoner, opplæring, rutiner, sjekklister og
hms-arbeid i samarbeid med energiske frisører, og til slutt åpning med
smekkfulle lister, lange ventelister og glade og fornøyde kunder. Jeg er
veldig glad for at vi er veletablerte salonger med sunn økonomisk drift og
lave faste kostnader. Med alle våre dyktige ansatte på laget skal vi klare
oss godt igjennom dette.

I n a Cath r in H au ge n
Z axiz Fr isø r A S,
H e m se dal

2. Å ha forbundet i ryggen har gjort denne situasjonen enklere og mye
mer oversiktlig for oss bedriftseiere. Tryggheten i å kunne lene seg til
forbundet med alt av informasjon, regelverk, detaljert restriksjonsguide,
sjekklister og reklamemateriell som jevnlig har kommet. NFVB har gjort
en fantastisk jobb for hele bransjen!
3. Jeg tror det blir en tid før og en tid etter koronastengingen, i forhold
til kundemasse, omsetning, hygienetiltak og renholdsrutiner. Forhåpentligvis vil salonger som gjør alle tiltak og restriksjoner, og som velger
å være profesjonelle i dette, klare seg igjennom tiden vi har fremfor oss.
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poengterer

Logistikken på plass.
Det serveres ikke
drikke i klinikken,
og ventestolene er
«plombert» med
plast. - Vi ønsker at
kundene skal komme
til avtalt time og ikke
bruke unødig ventetid. For kunder som
dropper innom for å
kjøpe produkter, har
vi restriksjoner på
antall kunder i lokalene samtidig, sier
Tina.

Vipps eller kort? Kundene har lett tilgjengelige Q-tips til engangsbruk når de skal taste
inn koden på betalingsterminalen.

Aina Baade Hasund
Tijera AS, Ulsteinvik

Line Ileby
Sørensen
OK Frisør og
DH-fag i Østfold,
Grålum

1. Det kom som eit sjokk! I starten var det mykje bekymringar... Eg for
bedrifta mi, og dei ansatte for sin arbeidsplass. Vi har hatt stor nedgang i omsetning, og det var vanskeleg å sitte og sjå på korleis kontoen minka drastisk, utan at eg kunne gjere noko med det. Føler at
tiltaka som kom ikkje var til stor nytte. Størst var skuffelsen når det
blei klart at vi måtte dekke all lønn fram til 20/3. Og kontantstøtta var
heller ikkje mykje å skryte av. Men vi er heldige som bur i et land der
næringslivet har fått det vi har fått.

1. Vi er et opplæringskontor og fikk i oppdrag fra Fylkeskommunen om å opprettholde aktivitet og opplæring av de permitterte lærlingene. Derfor har vi sendt ut 12
forskjellige oppgaver, via mail, i perioden før
gjenåpningen. Vi har fått 80 % innlevering,
noe som er bra. Det har resultert i en god og
hektisk tid for oss.

2. NFVB har vore suverene!! Eg er heilt overbevist om at vi ikkje
hadde hatt same utfallet, om det ikkje hadde vore for den fantastiske
jobben dei har gjort! Dei har verkeleg stått på for sine medlemmar,
og frisørar generelt. Opplevde det som veldig trygt å få info fortløpande om situasjonen. Og dei bidrog til eit enda større samhold mellom oss frisørane. Eg har alltid sagt at vi er alle kollegaer, og ikkje
fiendar. Vi må spele kvarandre gode!

2. Vi opplever medlemskapet som svært
nyttig, alltid. Men i denne usikre perioden
har informasjonen fra NFVB vært trygghetsskapende.

3. Eg har stor tru på frisørane si framtid. Føler bransjen har blitt
meir anerkjent etter koronakrisa. Folk har merka kor viktige vi er! Og
eg håper at dette kan medføre til at vi får fleire søkarar til faget vårt.
Men det er viktig at vi no framstår som profesjonelle, og følger dei
reglane vi har blitt pålagt.

TEMA: BRANSJEPROFILEN

3. Jeg er optimist og tror vi kommer oss
over dette, men at det kanskje kan ta noe
tid.

«Trygg Salong». NFVBs
plakater er plassert på
synlige steder rundt om
i lokalene.
FRISØR
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Med tro på fremtiden: De fleste medlemsbedriftene er optimistiske for at de skal kunne holde driften i gang til koronaen
kommer under kontroll.

Gode tilbakemeldinger: Medlemsbedriftene har fått mye
støtte fra alle kanter under hele koronatiden.
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Sprek jubilant. - Jeg er oppriktig lei meg for at det ikke
blir noe NM i frisering i år, og
heller ikke noe VM. Konkurransefrisering har alltid vært
en pasjon for meg, og jeg
hadde gledet meg til å se min
dedikerte medarbeider Eline
Henriksen, som fikk sølv
under siste NM, delta i VM i
Paris, sier Randi Eriksen.

TEKST OG FOTO: BJ

- Selv om vi i for
der var mer avv
timer fordi de had
vi fikk melding om
var mange tanke
Vi har 11 ansatte
høye, faste kostn
situasjon, selv om
års drift for å mø
Madeleine Næss
- Den eneste tr
Nedstengningen
oss igjennom det
kolleger. Det er in
ransefordel, alle

BRUKT TIDE

Permitteringer va
kontakt med gård
- Jeg må gi honn
stund. Vi har fått
regler, kontantst
stengningsperiod
lene som vi har s
tet
inkludere
klinikken
innen
i Nb
long.
Det har
erfaringer
harvær
jeg
innovativt,
forretn
ner i bransjen.
V

MERITTLIST
FRA DE FLES

RANDI ERIKSEN, PETITE FRISØRENE:

- Kun den es p o sitiv itet varmer

I anledning et 50
unna Randi Eriks
fora i frisørbrans
sittet som olderm
som mangeårig s
der i NHO Oslo/A
coiffure i 12 år, s
i frisering, og hun
VM. Hun har blitt
fått Årets Ærespr
Year i Intercoiffur
of Fame av OMC.
merittliste.
- Jeg har vært u
alle de tingene je
en energi utenom
ner meg. Det har
nende å jobbe i v
glade og løfter op
seg selv, og har v
alle år, smiler Ran

- Jeg synes det har vært fantastisk å oppleve den positive oppmerksomheten som
frisørbransjen har fått gjennom koronakrisen. Når regjeringsmedlemmer intervjues i
frisørstolen, og kundene står i kø for å få time, er dette en sterk soldaritetshandling
og viser hvor viktig frisørbransjen er for mange, smiler bransjeveteran Randi Eriksen,
som kan feire 50 års jubileum for Petite Frisørene i disse dager.
TEKSTO G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Selv om koronakrisen har vært tøff for vår bransje,
er det flere ting vi kan glede oss over. Hadde denne
krisen oppstått da jeg startet opp Petite Frisørene
i 1970, hadde kundene rett og slett bare trukket på
skuldrene, klippet og farget håret hjemme, og vært
fornøyd med det. Ingen hadde brydd seg. Det står i
en sterk kontrast til den positive oppmerksomheten vi har opplevd under koronakrisen. Kundene har
gitt støtte- og kjærlighetserklæringer til sine frisører, og begrepet ettervekst har fått et ansikt da justisministeren kommenterte dette. Vi opplever at
etterspørselen etter våre tjenester og ønske om
gjenåpning av frisørsalonger har vært sterk. Frisørbransjen har over natten nesten blitt en samfunnskritisk funksjon, humrer Randi Eriksen.
- Jeg må si at det varmer at frisørbransjen har oppnådd en velfortjent status på linje med andre yrkesgrupper. Men det har ikke kommet av seg selv. Det
vet jeg som tillitsvalgt gjennom nesten hele min
yrkeskarriere. Et målrettet arbeid for å heve sta-
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tusen for bransjen har gitt resultater vi bare kunne
drømme om da jeg startet min første salong, legger hun til.
ET ANNERLEDES JUBILEUM

Petite Frisørene skulle feire sitt 50 års jubileum
denne våren, og Randi hadde store planer. Men slik
gikk det ikke.
- Jeg hadde leid Sandvika Kulturhus og lagt opp
til en festkveld med visning og underholdning med
rundt 300 gjester, inkludert kunder og samarbeidspartnere. Modellene var skaffet, og klær og accessiories var klar til bruk. Det skulle blitt en feiring
ingen kunne glemme. Så jeg ble oppriktig lei meg
da alt måtte avlyses. Men sånn er nå situasjonen,
det er bare å ta dette til etteretning. Nå har jeg fokus
på åpningen av vår nye 200 kvm. salong i et av Sandvikas eldste bygg. Det blir en feiring i seg selv, selv
om det er tøft å gjøre dette i disse tider. Men vi har
et godt fundament for våre fem eksisterende salonger, så vi skal greie dette også. For øvrig vil konsep-

RANDI A

Aktuell som: F
Frisørene, som
25 ansatte tota

Viktig med br
ret da vi fikk g
ta det økonom
syke under sv
nert yrke som
positive konse
dag, at man ik

Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
TEMA: KORONAKRISEN

TEMA: KORONAKRISEN

TEMA: KORONAKRISEN

TEMA: KORONAKRISEN

BRANSJEPROGRAMMET:

Unik mulighet til
ko m p e t a n s e u t v i k l i n g!
T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E

er i gang igjen, men vi ser at frisørene

De som ønsker og har behov for personlig eller faglig påfyll, skal få muligheten til det. Vi ser på disse
koronatidene som en mulighet til å ruste oss slik at
bransjen best mulig kan møte utfordringene fremover.

møter en hverdag med nye krav. For

G R AT I S K U R S

Koronakrisen fikk store konsekvenser
for frisørene denne våren. Salongene

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne nye,
spennende kurs eller endelig starte på opplæring
som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis.
Permitterte/dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb. Du vil finne oppdatert oversikt over
utdanningstilbudene på NFVBs nettside, klikk deg
inn og se. Sidene vil oppdateres fortløpende, så følg
med.

mange er situasjonen fremdeles usikker.
Gjennom bransjeprogrammet vil den
enkelte og bedriften kunne styrke sin
kompetanse. NFVB og Fagforbundet
Frisørenes fagforening (FFF) samarbeider
med Kompetanse Norge om å få i gang

B E H O V S T I L PA S S E T U T V I K L I N G

korte og relevante kurs spesielt rettet

Gjennom bransjeprogrammet vil det i første
omgang tilrettelegges for nettkurs med kort varighet. Noen av modulene vil bygge på hverandre,
mens andre er enkeltstående.
Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og
Fagforbundet frisørenes fagforening (FFF) er aktivt
med i arbeidet med utvikling av bransjeprogrammet. Bransjeprogrammet er forankret i NFVBs
strategiske mål, samt innspill og kartlegging fra
NFVBs strategiprogram.
Det er et klart uttalt mål om å få på plass en modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning. Gjennom
bransjeprogram vil vi få en unik mulighet til å tilrettelegge bransjetilpassede moduler innenfor økonomi og ledelse, samt moduler for fagutøvere. Tilrettelegging av kompetansetiltak på lang sikt vil
være moduler gjennom fagskole og høyskole med
studiepoeng.

mot frisør- og velværebransjen.

FRISØR

2

J ur i d i s k kr i s e hj e l p
Da koronakrisen virkelig smalt var det en medlemsfordel som ble
ekstra verdifull: våre advokater!
T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

- I begynnelsen av koronakrisen var det et enormt
trykk på advokattjenesten. Folk ringte og sendte
mailer nærmest døgnet rundt, også de fire første
helgene. Det var en ekstrem situasjon, og vi bemannet også advokatvakten deretter, forteller advokat
Sigbjørn S. Mygland i NHO Service og Handel. Han
er ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen, som gir juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett.
- Salongene mistet alle inntekter og ansatte måtte
permitteres. Lederne måtte håndtere noe de hadde
ingen erfaring med eller opplæring i. Det ble en
bratt læringskurve.

PRAKTISK PÅFYLL

Bransjeprogrammet for frisør- og velværebedrifter har som
mål å tilby kortvarige og praktiske utviklingsmoduler. Det er
lansert eller vil bli lansert tilbud innen:
→ Grunnleggende smittevernskunnskap (OsloMet)
→ Grunnleggende digital kompetanse (FU og Microsoft)
→ Digital markedsføring - i bl.a. sosiale medier. (FU)
→ Veiledningskurs for instruktører/opplæringsansvarlige (HINN)
→ Fagskole - økonomi og ledelse (NKI )
→ HMS/risikovurdering (AOF)

så mange gjennom en krise.
Vi er litt HR-avdeling for de

BRUK MULIGHETEN!

mindre bedriftene.

A D V O K AT S I G B J Ø R N S . M Y G L A N D

S i g b j ø r n S . M yg l a n d
Direktør arbeidsliv
smy@nhosh.no
91806392
Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen. Juridisk bistand innen
individuell og kollektiv arbeidsrett.
Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

For mer info: se nfvb.no

NFVB og FFF står sammen om å
utvikle målrettede utviklingsprogram for bransjen.
Vibeke Scheele Moe i NFVB og
Vivian Jacobsen i FFF samarbeider
med fag- og høgskoler for å finne
bransjetilpassede tilbud.

Kontaktinfo:
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Vibeke Scheele Moe
Programsjef
E-post: vibeke.scheele.moe@nfvb.no
Mobil: 975 60 956
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Sigbjørn S. Mygland og
Tonje Thue Width er henholdsvis leder og nestleder i arbeidslivsavdelingen til NHO Service
og Handel. Advokathjelpen har
vært svært verdifull for mange
medlemsbedrifter, som har gitt
tilbakemeldinger om at de fikk
rask og god hjelp.

ROSER SALONGLEDERNE

- Normalt under kriser blir det fort tvister. Det føler
vi så langt ikke har skjedd her. Tvert imot. Vi ser at
lederne har vist stor omtanke for de ansatte, og har
vært veldig innstilt på å hjelpe dem og gjøre situasjonen minst mulig belastende. Vi har også hatt god
dialog med arbeidstakerorganisasjonen Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF). Vi har vært
enige om virkelighetsbeskrivelsen, og hvordan vi
kan hjelpe bedriften og deres ansatte gjennom krisen. Man skal også ha en arbeidsplass å komme tilbake til når koronasituasjonen er mer under kontroll.
- Vi føler bedriftene har vært lojale til de råd de har
fått fra NFVB og advokatene, sier Sigbjørn Mykland.
– Noe av det vanskelige har vært alle endringene
som har vært underveis. Svarene i går er ikke nødvendigvis riktige i dag. Men vi har svart så godt som
vi har kunnet, og gitt en retning.

Det oppleves meningsfylt å kunne hjelpe

Bransjeprogrammet er en unik mulighet for alle i
bransjen. Flere av modulene er godt egnet for både
frisør og hudpleie. Vi anbefaler å benytte tilbudene
som blir lansert i juni, samt mer utdypende moduler
utover høsten for faglig påfyll og utvikling.

E-LÆRING I SMITTEVERN

I forkant av reåpningen av frisør- og velværebransjen ble e-læringsmodul i smittevern lansert. Det
er et bransjetilpasset kurs for å bygge kompetanse
og skape trygghet for ansatte og kunder. Det har
vært meget stor pågang på denne e-læringsmodulen, der 5300 frisører og hudpleiere hadde gjennomført og bestått kunnskapstest før reåpning den
27. april. Det er fortsatt mulighet til å få med seg
denne modulen. Se mer info på nfvb.no.
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ADVOKATVAKTEN:

BRANSJEPROGRAMMET:
Stortinget har i Innst. 197 S (2019–2020) pekt på bransjeprogram som et aktuelt virkemiddel for å gi mennesker som er
permittert eller står i fare for å bli permittert tilgang på relevant
utdanning og opplæring.
Bransjeprogrammet for frisørnæringen ble satt i gang våren
2020 med korte og fleksible tilbud fra fagskolene og høyere
utdanning. Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også
treffe de som nå er ledige og permitterte som følge av koronakrisen.
Bransjeprogrammet skal i første omgang bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på etterspørsel fra
bedrifter og ansatte. Tilbudene vil være bransjespesifikke eller
av mer generell karakter, som digitalisering og/eller studieteknikk. Frem til 1. september kan permitterte delta uten å
miste dagpenger.
Kompetanse Norge forvalter bransjeprogrammet på vegne av
Kunnskapsdepartementet.

2 / 2020
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EN NY HVERDAG

- Det har også vært et godt samarbeid mellom
bransjeorganisasjonene og NHO sentralt. Hele
apparatet har fungert i alle linjer. Man har jobbet
etter to spor. Først og fremst få i gang driften som
før, men også forberede seg på varige nedbemanninger. Man må uansett gjøre status for videre drift

under en ny hverdag. Det vi «forlot» 12. mars kommer ikke tilbake.
- Siden gjenåpningen har mye handlet om hvordan
man tar tilbake de permitterte. Det er fortsatt stor
usikkerhet om hvor lenge man vil ha koronaen og de
tiltakene den krever.

MEDLEMSFORDEL
JURIDISK EKSPERTHJELP
I ARBEIDSRETT
Som medlem i NFVB kan du kontakte NHO
for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser og ansettelser. Trenger
du bistand fra advokat, ring direkte til
juridisk vakttelefon 47 68 73 84 eller send
e-post til advokat@nhosh.no
I tillegg tilbyr NHOs arbeidsrettsavdeling
spisskompetanse innen prosedyre for de
alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.

/ 2020
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Viktig medspiller:
NHO Service og
Handel er NFVBs
landsforening i NHO.
Under koronaen var
de sentrale med
juridisk og politisk
bistand.

Bransjeprogrammet – et unikt tilbud til bransjen: Gratis kompe
tansehevende kurs gjennom midler fra myndighetene. NFVB melder
inn bransjens behov og markedsfører tilbudene.

IMPULSER

SASSY
SUMMER

V E L KO M M E N !

Studio Alf Art Team uttrykker at de her har latt seg inspirere av
den «frekke» overklassen. Perler, myke bølger og mønstre, men
også rom for den rebelske.
Modellen med langt, helbleket hår, får et classy, sassy og personster fra rutete skjerf, accessoirer og klær i motebildet, og kopierer

∙

det inn i hår. Resultatet er en motebevisst, selvsikker og trygg

∙

it-girl. Hun har også fått plass på forsiden av dette magasinet.
- Pastell er stikkordet denne sommeren. Makeupen samsvarer

∙

med modellenes klær. Huden er glowy og dewy, og for at looken

∙
∙
∙

skal virke enda friskere er det blitt brukt gloss på leppene. Dette
fullfører hele den glowy looken, er meldingen fra Studio Alf Art
Team.

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

SASSY SUMMER COLLECTION
HÅR OG MAKE-UP: STUDIO ALF ART TEAM

∙
∙
∙
∙

KLÆR: TSH TINA STEFFENAKK HERMANSEN
FOTO: KENNETH WILLIAMS
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Medlemsinspirasjon: Studio Alf Art Team var blant de som ga nye
impulser til kreative fagutøvere.
Hvis jeg fikk
velge: Fast
spalte i magasinet FRISØR.
Tina Bøhn
Rismoen i
Hairport Frisør
var blant de som
bl.a. fortalte om
sine produkt
favoritter og
inspirasjonskilder.
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Mine favorittprodukter

HVIS JEG
F I K K V E LGE...
Ti n a B ø h n Ris mo e n
Kre a t i v l e d er o g eier av
H a i rp or t Fris ør

72

Om Ti n a : S om le d er av
te a m h a r h un vær t ansvarlig fo r v is n inger o g st y li ng

11

p å e n r e k ke eventer, s om
Elle - fe s te n , S e&Hørs kj endis ga lla , Vixen Award s o g

Mine spesielle
favoritter
- Jeg elsker saksene fra Excellent Edges! En favoritt om
dagen er Fish Kit Crocodille. Denne saksen er utradisjo-
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Gullsaksen - Annicken Lorentzen AS,
Fredrikstad
Hagen Hår Fagre, Dønna
Hair i Krossen v/Gudrun Adelsten,
Åkrehamn
Hairzone & Beauty Briskeby Mona
Fallentin, Oslo
Hanne Hvidsten Hårpleie,
Salong Cut, Vegårshei
Haux AS, Oslo
Havna Frisør DA, Nevlunghavn
Hege Nilsen Frisør, Skien
Henriette Orholt, Finsland
Hera Store AS, Trondheim
Hilde’s Frisørsalong AS, Bremanger
Hønefoss Frisør Naji Hamed,
Hønefoss
Hårfagre AS, Sistranda
Hårhjørnet v/Elisabeth Torset, Frei
Hårmagi AS, Sandvika
Hårstua Skjeberg AS, Skjeberg
Hårstua Valldal AS, Valldal
Irina Sokolova, Finnøy
Ivstudio Ine Cathrine Nilsen Vikeby,
Mysen
Jippi Frisør AS, Vestnes
Jwl Hud og Hår AS, Flateby
Kami Frisør og Barberstove AS, Voss
Kaspara, Ørnes
Kristin AS, Kristiansand S
Krj Beauty AS, Krokelvdalen
Lenes Salong Lene Thorsen,
Fredrikstad
Linn Løken, Hov
Linn Tove Frisør AS, Stord
Luna Salong AS, Kirkenær
Lux Velvære By Karoline AS, Ål
Mammut Frisør Vigdis Vollan,
Fåvang
Marcel Frisør AS, Bergen
May’s Salong AS, Mosjøen
Medusa Frisør AS, Mosjøen
Mona Elsrud Ødegård Tipp Topp
Frisør, Hønefoss
Mona’s Dame og Herrefrisør AS,
Raufoss
Nk Frisører AS, Oslo
Nye Adams Frisør AS, Kristiansand S
Olav Tryterud Studio AS, Hønefoss
On Edge AS, Hamar
Oslo Stylistene AS, Oslo
Perry Frisør Rudshøgda AS,
Rudshøgda
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PH Drift AS, Eidsvoll
Picasso-Frisør AS, Kristiansund N
Pornthip’s Frisørstue Pornthip
Amundsen, Stathelle
Rett fra Rio AS, Kristiansand S
Salong Elegance Sissel Arvesen,
Notodden
Salong Fantasi Olga Brønmo,
Brønnøysund
Salong Hårmagi AS, Leksvik
Salong Midtskille Viken, Ottersøy
Salong Mona Lisa AS, Tennfjord
Salong Tove/Tove Martinsen, Gaupen
Salong Unic Ole Henrik Liabø,
Sandefjord
Sape AS, Elverum
Saw Studio AS, Fosnavåg
Sinsen Hårdesign AS, Oslo
Sissel Frisør Sissel Bendiksen,
Kleppestø
Skamklipp AS, Oslo
Smestad Frisør AS, Lillehammer
Sneppen Frisør AS, Steinkjer
Solvor’s Hårdesign Solvor Bore
Sjursen, Klepp Stasjon
Soro Grønn Frisør Marthe Helene
Tonning Fond Seim, Eidfjord
Soulstyle Bodil Nilsson, Strømmen
Studio 25 Frisører AS, Gran
Studio S Frisør AS, Øvre Årdal
Studio Skogheim AS, Hønefoss
Studio Winters, Frogner
Studiovangen Natalie Vangen
Remøy, Fosnavåg
Team Chagú AS, Elnesvågen
Tetiana Pelykh & Crystall Lash,
Skjervøy
Tone Follaug Frisør Fryd Frisør,
Skien
Trend Z AS, Lillehammer
Trine og Heges Salong AS, Tjodalyng
Vågen Frisør Jørpeland AS,
Jørpeland
Wolles Hår AS, Kristiansand S
Zen Hairlounge AS, Drammen
Zenz Ida-Kristin Oudmayer, Askim
Åsastuen Frisør AS, Morvik
Åss 2’An Frisør AS, Storslett
Opplæringskontoret for Frisør- og
Velværefag Møre og Romsdal,
Ålesund
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7 Små Rom - Med Velvære, Halden
Alex Nails Vicki Thi Ngo, Oslo
Anette Jenssen/Anettes Hudpleie,
Egersund
Arcticblueberry AS, Rognan
Armonia Beauty Anette Finholt,
Kolbotn
Aukra Hudpleie, Aukra
Bare Barbro Hud & Kropp Lounge,
Kragerø
Beauty & Health AS, Oslo
Beauty And The City AS, Bergen
Beauty by Anna AS, Hareid
Bliss Ulrikke Therese Windstad,
Svolvær
Carismaklinikken Kjersti Aronsen,
Lysaker
Chicastore Klinikk AS, Bergen
Clinique Natalie Hihn, Kragerø
Drømmehagen Hudpleie AS,
Trondheim
Euforia AS, Røros
Face & Body AS, Kolbotn
FixMe Hud- og Kroppspleie AS,
Moelv
Frk Beauty AS, Porsgrunn
Glød hudklinikk AS, Askim
Glød Linn Eva Moen Strand,
Brønnøysund
Helens Hud- og Fotpleie AS, Askim
Hudterapeut Heidi Eriksen AS, Oslo
Klær og Velvære AS, Kristiansand
Kolbotn Hud og Velvære AS, Kolbotn
Løvenvold Helse og Velvære AS,
Ålesund
Magnolia Hudpleie AS, Åros
Marias Negledesign/Hansen
Willumstad, Fauske
Memonas Beauty Room AS, Tromsø
Orkanger Parfymeri AS, Orkanger
Polar Spa AS, Longyearbyen
Polished by Mina/Mina Fjeldseth,
Kongsvinger
Prakt AS, Loddefjord
Sandviken Nails & Beauty
Ewa Wiecek, Bergen
Sence Nina Larsen/Sence hud og
hår, Sande I Vestfold
Silkehud V Ingvild Borge, Stavanger
Sol-Gt AS, Kristiansand S
Spa og Velvære AS, Notodden
Stine Barbos Hudpleie AS,
Drammen
Sætre Fot & Hudpleie Lillian Fjell
Hagen, Sætre
Vadsø Hud & Kroppspleie AS, Vadsø
Varanger Hudpleie Amundsen,
Vadsø
Vovi’s Salon, Fredrikstad
Zanzuel & Klinikk Nova AS,
Kristiansand S

/ 2020

Sterk medlemsvekst: Koronakrisen tydeliggjorde for mange
hvor viktig det er å få hjelp og støtte gjennom et sterkt bransje
fellesskap. I 2020 fikk NFVB over 200 nye bedriftsmedlemmer.

- Uten tvil nye Genesis fra Kérastase. Til nå har håravfallsprodukter ofte vært
maskuline og kliniske produkter beregnet på menn, selv om kvinner også
opplever hårtap av forskjellige grunner. Men nå har det endelig kommet en
serie som er feminin, lekker og som lukter helt magisk! Serien forebygger
hårtap, styrker håret og gjør at tapt hår kommer fortere tilbake. Disse produktene flyr ut av hyllene, og vi har faktisk hatt venteliste på dem!
- Shu Uemura Essence Absolue Overnight Serum. Et næringsrikt nattserum for tørt hår, som hverken tynger eller gjør håret fett. Produktet pleier
håret om natten, og etterlater det mykt, glansfullt og hydrert. Jeg er helt
avhengig!

H a ir p o r t Fr is ørs kre at i ve

Almansoori Flavia Al-Mansoori/
Flavia frisør, Stavanger
Alven Dame og Herrefrisør AS,
Harstad
Anja Gabrielsen/Saksen frisør,
Kristiansand S
Anne’s Verden AS, Råholt
Atelier 3 AS, Asker
Austvatn Frisørsalong Kari Domaas,
Austvatn
Bech Salong AS, Alta
Bjuti AS, Bergen
Blade AS, Oslo
Blushstudio AS, Bodø
Brazil AS, Oslo
Bøllen & Blondinen Frisør AS, Skien
C Frisør AS, Randaberg
Carisma Dame og Herrefrisør DA,
Gran
Cecc AS, Tromsø
Classic Frisør AS, Kleppestø
Clippers Studio AS, Stavanger
Clippers Studio AS Salong Dada,
Stavanger
Design-Frisør AS, Åfjord
Din Frisør Skjåk AS, Skjåk
Divalounge Evita Berga, Notodden
Driv Frisører AS, Brandbu
Drømmekroken AS, Våler i Solør
Dus Hammerfest AS, Hammerfest
Ellen Style AS, Mosjøen
Face By Silje Yvonn AS, Trondheim
Fin Frisør og Hudpleie AS,
Nordfjordeid
Fjong Salong AS, Tromsø
Frisør Finn Chr. Gjerlaugsen,
Sarpsborg
Frisør Garasjen AS, Skånevik
Frisør Margrethe S. Fjellengen,
Askim
Frisør1 v/Heidi Kristin Nerås, Eide
Frisørsalongen Hårfint AS, Oslo
Frisørstua AS, Sortland
Frisørstuo AS, Mosjøen
Fru Lund Frisør Toya Lund, Trollåsen
Frøken Reykjavik, Rådal
Gabel Frisør Pål E. Normann Nilsen,
Oslo
Glans Frisørsalong AS, Søvik
Gro Beate Stensland, Skien
Grønnestad Hårdesign Raglamyr AS,
Haugesund
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FRISØRBEDRIFTER, BRYN/VIPPER, KOMBINASJONER

lig uttrykk med Bauhaus color. Fargeteknikken henter inn møn-

HUDPLEIE,
NEGLEDESIGN,
KOMBINASJONER

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen
til NFVB-fellesskapet!

Det har vært stor pågang av innmeldelser til NFVB siden forrige utgave av FRISØR.
I perioden mars-mai har over 160 bedrifter meldt seg inn i NFVB, og nærmere 200
siden nyttår. Bedriftene listet opp under er nyregistrerte frisør- og hudpleiebedrifter, negledesignere, kombinasjoner av disse, samt et opplæringskontor.
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R E D A K T Ø R E N S
L I L L E
I N N S P I L L . . .

Koronakontor

Gjennom årene har jeg hatt mye hjemmekontor,
oftest for å få jobbe uforstyrret og konsentrert. D
mest vært litt befriende å stenge verden ute, være
det helt stille og rolig, bare «forstyrret» av lyden fra

Det er rart hvordan ting oppleves annerledes n
kontoret ikke er frivillig, men pålagt. Jo da, det kan
effektivt med fulle muligheter til konsentrert jo
etter en stund så blir det i overkant kjedelig å ikk
levende mennesker gjennom arbeidsdagen. Ser
ren at nå skulle man vært på reise et sted. Vært sa
noen… Nei, digitale møter er ikke det samme som

Det ufrivillige «koronakontoret» gjør noe med de
kommer veggene nærmere, du trenger oftere pa
ut. Du faller oftere inn i andre tanker, ser at du ege
dig mye du skulle gjort i huset. Arbeidsdisiplinen
starter fortsatt tidlig ut om morgenen, men du blan
private gjøremål, og fortsetter arbeidet langt ut o
Bruker ikke hverdagskveldene til sosiale treff, fo
ikke å bli ferdig med jobben.

Nå har jeg fortsatt en hjemmeboende sønn. Rart
nå plutselig gleder meg til at han kommer hjem f
ken fire. Junior er sjelden veldig pratsom, men nå
fra et levende vesen gull. Folk i huset, som gje
lyder, litt støy i tilværelsen. OK, så har jeg truffet
gene, men det er fortsatt flest hverdager.

Restriksjonene på «bortekontoret» vil vel lemp
hvert, og koranakontoret vil forhåpentligvis opph
jeg gå på jobb med stor glede, ta med kaffekoppen
folk, henge over noens pult og prate om løst og fas
kanskje etter hvert glede meg til å ta en og annen d
mekontoret igjen, og nyte stille, konsentrert jobbin

jarl@nfvb.no
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Daglig leder i Adam og Eva
Gruppen, Kristin Sandum Berre
og leder av Adam og Eva Skole
og Akademi, Silje Gulliksen, er
storfornøyd med søkningen til
Adam og Eva Skolen.

Auditoriet har plass til 280
personer, så teoriundervisningen kan
holdes i trygge former og elevene
får innføring i smittervernsrutinene
fra dag 1.

Vi ønsker å ta vare på elevene og støtte dem gjennom hele karrieren. Noen
velger å jobbe i Adam og Eva systemet, og andre velger en annen frisørkarriere.

ADAM OG EVA SKOLEN:

R e ko r d s ø k n i n g t i l
p r i va t f r i s ø r u t d a n n i n g
- Allerede i mai var alle 65 tilgjengelige skoleplasser fyllt opp for
høstkullet, og vi har hatt lengre venteliste enn vanlig. Det er inspirerende at ungdom strømmer til frisørutdanningen. Det lover godt for
rekrutteringen til bransjen, smiler Silje Gulliksen, leder av Adam og
Eva Skole og Akademi. Søkningen til privatskolen står i kontrast til
hva mange offentlige skoler rapporterer.
TEKST O G FOTO: BJØRN KOLLERUD
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Det er rørende å oppleve at så mange har gode opplevelser fra skoletiden, som
igjen er med på å rekruttere nye elever til skolen.

- Det har vært krevende tider for frisørbransjen,
men den positive omtalen frisørbransjen fikk i nedstengingsperioden har tydeligvis inspirert ungdom til å søke seg til vår bransje. For vår del er det
ekstra hyggelig at så mange søker seg til en privatskole som Adam og Eva Skolen. Det skyldes nok
ikke minst at vi har bygget opp en attraktiv profil
gjennom snart 40 år. Mange har vært igjennom et
utdanningsløp hos oss, og fremsnakker oss på en
positiv måte, mener Silje Gulliksen.
GODE SMITTEVERNSRUTINER

Koronatiden har satt sitt preg på frisørbransjen.
Ikke minst gjelder dette også generelle smitteverntiltak for videregående skole. Dette innebærer blant
annet krav om at ingen syke skal møte på skolen,

fokus på god hånd- og hostehygiene, rutiner for forsterket renhold og avstandskrav i form av at ansatte
og elever bør holde 1 meters avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet. På den annen side så
kan hele skoleklasser ha undervisning sammen.
På Adam og Eva Skolen har man god plass. Det gjør
det enklere å overholde smittevernkrav, mener Silje
Gulliksen.
- Vi har et auditorium med plass til 280 personer,
så teoriundervisningen kan holdes i trygge former.
Vi har også god plass, både når det gjelder praksisundervisning og fellesarealer. Ikke minst har det
vært viktig å gi elevene en innføring i smittervernsrutinene fra dag 1. Vi jobber med å bevisstgjøre elevene. Det er et viktig smitteforebyggende tiltak, sier
Silje Gulliksen.
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Bransjerekruttering i fokus: NFVB er opptatt av at bransjen får nok
påfyll av kommende fagfolk. Det er svært ulik pågang til frisørskoler
rundt om i landet.

NFVB Lederprogram Kull 1 i mål: Høsten 2020 kunne første kull
motta bevis for gjennomført lederutvikling.

LÆREPLANER VG2 OG VG3:

D u ka n n å p å v i r ke
o p p l æ r i n g e n i fa g e t !

Utdanningsdirektoratet la i august læreplanene for Vg2 og Vg3 ut
på høring. Fram til 15. november kan alle som ønsker legge inn sin
støtte eller innspill til endringer i høringsutkastet. For at de endelige
læreplanene skal være utformet for en framtidsrettet utdanning, og
tilfredsstille næringslivets behov for kompetanse, er det svært viktig
at dere benytter denne påvirkningsmuligheten.
T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N

NFVB har hatt representanter med fra starten av
arbeidet med utviklingen av læreplanene, men vi
vil også svare på høringen. Det er like viktig å gi sin
støtte i høringen, som å gi kommentarer til eventuelle endringer.
NÆRINGSLIVETS
K O M P E TA N S E B E H O V

DETTE HAR LÆREPLANGRUPPEN FOR VG3
F R I S Ø R F O K U S E RT PÅ
Vi har jobbet med bredden i faget og med
tanke på sluttkompetanse. Fokuset vi
har hatt er at læreplanen skal fremme
læring gjennom kunnskaper, ferdigheter, kritisk tenkning, refleksjon og praktisk arbeid.
Vi har hatt fokus på at læreplanen
skal være relevant, og at det er rom for
lokale tilpasninger. Vi skal ivareta kjerneelementer som hår, verktøy, teknikker, kommunikasjon, markedsføring,
arbeidsliv og yrkesidentitet.
Læreplanen skal ivareta hva en frisør
møter og må forholde seg til i hverdagen
av kommunikasjon, kulturer, ønsker og
forutsetninger hos kunder og kollegaer.
Den skal ivareta miljø og helse, og kandidatene skal ha grunnlag til å jobbe selvstendig og dekke bransjens behov når
sluttkompetansen er oppnådd.

Før selve arbeidet med læreplanene tok til, utarbeidet Faglig råd en beskrivelse av blant annet sentralt
innhold i fagene. Dette dokumentet var førende for
det faglige innholdet som læreplangruppene utviklet.
Deler av materiellet var på en åpen innspillrunde på
et tidlig tidspunkt i prosessen. Etter dette har læreplangruppene jobbet, både med å få med det som er
viktig for å opprettholde og utvikle faget, men også
med å sikre at det faglige innholdet ble tatt vare
på under blant annet «språkvask» og tilpasning til
den nye sjangeren for læreplaner som Udir hadde
bestemt.
Det har vært en krevende prosess, og alle representantene i læreplangruppene har gjort en formidabel
jobb på vegne av bransjene. Det har vært lagt ned
et stort stykke arbeid for å få en læreplan som tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse for
framtiden.
NY STRUKTUR FOR LÆREPLANENE

Alle læreplaner skal ha en overordnet del som inneholder tre tverrfaglige temaer. Dette er ikke egne
fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i
læreplanen, der de er en sentral del av kompetansen i faget.

I tillegg til dette har læreplanen fått en ny struktur.
Den inneholder nå disse delene:
1. Om faget
∙
Fagets relevans og sentrale verdier
∙
Kjerneelementer
∙
Tverrfaglige tema
∙
Grunnleggende ferdigheter
2. Kompetansemål og vurdering
3. Vurderingsordning
Når man leser læreplanen, skal man ikke kun se på
kompetansemålene. Alle delene i læreplanen må
sees samlet, slik at eleven/lærlingen får en helhetlig opplæring.
G I T I L B A K E M E L D I N G PÅ H Ø R I N G E N !

Høringen er lagt opp med spørsmål som skal svares på, men er det noe i teksten som er på høring
man ikke får kommentert under ett av spørsmålene, må man finne et passende sted å legge dette
inn. Det viktigste er å gi tilbakemeldinger.
Er du godt fornøyd med det som ligger i utkastet i
høringen, er det også viktig at du gir tilbakemelding
på dette.
PROSESSEN ETTER HØRINGEN

Når høringen er avsluttet får faglig råd og læreplangruppene innspillene til gjennomgang, og gjør
vurderinger av behovet for justeringer. Endelige
læreplaner vedtas våren 2021, og får virkning for
Vg2 fra høsten 2021, og for Vg3 høsten 2022. Dette
vil gi bedriftene god tid til å forberede seg for bruk av
de nye læreplanene.

Fagkonkurranser bygger godt
omdømme: NFVB fikk i 2020 et nytt
konkurranseutvalg med nytt mandat.

Nye læreplaner: NFVB er tungt inne i
utviklingen av nye læreplaner for frisør
og hudpleie.
Tverrfaglige temaer:
∙ Demokrati og medborgerskap
∙ Bærekraftig utvikling
∙ Folkehelse og livsmestring

Husk fristen 15. november!
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
TEMA: SALONGDRIFT

T E M A: KO RO N A PA N D E M I E N

Spørsmål om korona?
På nfvb.no er dette et
Tr yg gh e t godt besøkt sted for
for d e a n s ainformasjon.
tte!
YRKESSKADEFORSIKRING:

Det siste halve året har vært svært utfordrende for samtlige bedrifter i

økonomisk sikkerhet for de

bransjen vår, men noen har fått bedre hjelp enn andre. NFVB-medlemmene

ansatte og deres familie. NFVB-

har fått viktig informasjon og ny kunnskap på mange plan.
NFVB har under hele koronakrisen sendt sine
medlemmer løpende oppdatering på e-post. Medlemmene har også fått svar på spørsmål direkte
fra NFVB, NHO og NHO Service og Handel. Vår
nettside har også vært utgangspunkt for lenker til
andre nettsider med relevant informasjon. Fakta
og fornuft er alltid godt å bruke som utgangspunkt i
enhver dialog, enten det gjelder korona eller andre
emner.

fordelaktig yrkesskadeforsikring.
Forsikringsrådgiver Tonje Presthagen bistår gjerne med viktig
informasjon.
- Med yrkesskadeforsikring har du dekket lovpålagt krav til forsikring for dine ansatte. Forsikringen
dekker skader og sykdommer man får i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet. Det er ingen
arbeidsgiveravgift på kostnadene, og du får fradrag
i regnskapet.
A S P – H VA E R D E T ?

Som NFVB-medlem har du mulighet til å tegne vår
unike yrkesskadeforsikring (ASP). Den er utviklet
nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for.
NFVBs forsikringsrådgiver Tonje Presthagen forklarer:
- ASP står for Aktivt Skadereduserende Program,
og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle
være ute. Aktivt Skadereduserende Program (ASP)
er automatisk inkludert i alle våre personalforsikringer. ASP sikrer rask bistand og oppfølging av
skadelidte etter en ulykke eller sykdom.

VÆR ØKONOMISK TRYGG!
NFVB-medlemmer har gode
forsikringsavtaler gjennom
Matrix Insurance AS.
Forsikringsrådgiver Tonje
Presthagen har over 1000
NFVB-medlemmer på
Høst...
kontaktlisten sin.

Den nye normalen

- Et helseteam ved Crawford har helsepersonell med lang erfaring. De gir råd og veiledning til
arbeidsgiver og den skadelidte om hvordan ulykken/sykdommen kan følges opp og behandles,
samt veiledning om NAV og andre offentlige og private tilbud. I tillegg gis hensiktsmessig bistand til
undersøkelser og/eller behandling uten kostnad for
arbeidsgiver eller skadelidte, forteller Tonje.
S T O LT P A R T N E R

- I over 20 år har vi vært stolt samarbeidspartner
med NFVB. Vårt mål er å gi alle medlemmer den
tryggheten og roen en bedrift trenger. Vi jobber kontinuerlig med å finne de beste forsikringsgivere for
å tilby den mest gunstige prisen.

STOLT MEDLEM

mange
ganger at den som skriver ikke har fått med
vår, må
E N T R Y G G Ei Rår.ESom fagfolk, bransje og nasjon – ja, som beboere på kloden
seg viktig informasjon, og kommer med påstander
S A L O N G H V vi
E Rinnse
D A at
G viruset fremdeles lever blant oss, og at vi er langt fra tilbake
til normalen.

NFVB har avtale med forsikringsformidleren Matrix Insurance AS. De finner ulike
Unntakstilstanden
har nå vart et halvt år. Mine konleverandører til ulike
forsikringstilbud.
takter hos helsemyndighetene mumler forsiktig at det
Matrix ble etablert
1991 og
forvalter
i dag
minsti kommer
til å vare
frem til neste
sommer. Kanskje lenger. Kanskje for alltid? Når ingen helt ønsker å
personforsikringsog garantiprogram for
ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter.
T E K S T: A N N E M A R I H A L S A N , D I R E K T Ø R I N F V B

Forsikringer

Yrkesskadeforsikring
Med markedets kanskje beste
betingelser
Salongforsikring
Spesialtilpasset bransjen

∙

Garantiordninger

Husleiegaranti
Du slipper å belaste kredittramme eller
blokkere frie midler
Skattetrekksgaranti
Utstedes til kemneren, hefter ikke i
balansen

∙
∙

Kontakt forsikringsrådgiver
Tonje Presthagen for en uforpliktende
prat om dine forsikringer!
Telefon: 95 11 28 96
E-post: tonje@matrixinsurance.no

og gjetninger som andre igjen bruker som «kilde».
Det viser også hvem som er NFVB-medlem eller
ikke. Vi kan i hvert fall dokumentere den informa-

AV NFVB OG NHO
#TRYGGSALONG

si dette høyt, er det selvsagt fordi man ikke
vet. som
Ingen vet!
harnoe
lært oss
sjon
blir gitt, og den somKoronatiden
lurer på
vetatatmobiliseringsviljen og
Er vi endret for alltid? Vil verdenen aldri bli helt den
-evnen i bransjen er enorm. Det skal vi ta med oss når
er bare
tastetrykk
samme som før? Min påstand er: Ja, viman
er nok endret
for en telefon eller noen
vi nå skal
utforme den nyeunna
normalen. Og så må vi sette
alltid. Og Nei, verdenen kommer aldri svar
helt tilbake
der
forbundet i stand til å være akkurat det vi må være og
på tilspørsmål.
den var før korona.
bety for medlemmene. Det betyr blant annet at vi må få
I løpet av seks måneder har vi gjennomgått et aldri så lite
en langt større tilstedeværelse ute i landet. Vi må dekke
paradigmeskifte, både som folk, i institusjonene våre og
landet med NFVB-kontakter, vi må jobbe både lokalt og
K
O
R
O
N
AT
I
LTA
K
E
N
E
F
O
R
T
S
E
T
T
E
R
som næringsliv. Vi har gått fra slutten av en utvikling som
nasjonalt og vi må bygge organisasjonen større og sterhar vart i århundrer, til å befinne oss helt
i starten av en ny
Smitteoppblomstringen
som kere.
kom i august viste
utvikling, der enkelte endringer fra den gamle normalen
Dette er temaet for årets Landskonferanse. For første
med all tydelighet at koronaengang
ikke
ble borte
vil være bærende.
gjennomføres
dennemed
digitalt, noe vi håper medfører ekstra stor deltagelse.
skal vi diskutere noen av
sol og sommer. Det var en wake-up-call
til alleHerom
Hva betyr dette for oss i frisør- og velværebransjen? Jeg
de store grepene vi må ta før vi på Landsmøtet 2021 skal
mantilbake
fortsatt må tenke smittevern
både
tilskal
hvermener det betyr at heller enn å jobbe forat
å komme
beslutte hvordan
NFVB
se ut og operere fremover.
til slik det var før korona, skal vi sette oss fore å utforme
For å være den aktøren medlemmene behøver, også i
dag og fest. Nå går vi inn i en krevende
periode, der
den nye normalen. Mange medlemsbedrifter har forden nye normalen.
talt at de nye smittevernsrutinene har flere
positive sider.
oss, ogny
håper
DU stiller på Landskonferansen,
vanlige
høstforkjølelser kan giVi gleder
mange
koronaSalongene er gullende rene, kundene tar større hensyn
enten via PC hjemmefra eller sammen med lauget ditt!
frykt.
Detsyk,er ikke nødvendigvis koronasymptomer,
til hverandre, håndhygienen gjør at man
er mindre
NFVB forsøker til enhver tid å ha oppdatert
produktiviteten er større på grunn av men
langt bedre
plan-var» tankegangen gjør
For åseg
bruke gjeldende.
en analogi fra idrettens verden: Nå er vi på
«føre
e-post
Hvis
du fåt
som
Br ans
jen har
t
legging, og den felles fienden Covid-19 medfører større
full fart nedover ovarennet, hoppkanten nærmer
seg, til sine medlemmer.
nærmest i daglig kontakt
med
FHI
fokus på «vi» enn «meg» i salongene.NFVB
Og ikke er
minst:
og vi skal velge
hvordan
vi bestog
skal finne løft, flyte
langt
e t ge digikke
ent omdømmeløft
salongeier
i medlemsbedrift
har mot- !
Bransjen har fått et gedigent omdømmeløft! Det må vi
og sette nedslag. I den nye normalen.
andre viktige informasjonskilder.
Vi ikke bare får
tatt e-post
med koronainformasjon kan det
ivareta og bygge videre på, slik at vi oppnår at den nye norDer er NFVB viktig. Det er vi som på vegne av bransjen
og
malen gir oss større tyngde, bedre status,
høyere rekrutfaget holder
direkte
informasjon, vi får også
gitthoppbakken
innspilli orden,
omsørger for vedlikehold
skyldes at det ikke er registrert rett e-post,
tering og bedre økonomi enn den forrige. Det er det som
og modernisering, infrastruktur og økonomiske rammer.
bransjens utfordringer når det gjelder både selve
blir hovedoppgaven nå.
eller at mailen har blitt stoppet i spam-filtesmitten og smitteverntiltakene.Ha en nydelig høst, alle sammen.
ret.
I NFVB har vi alltid hatt denne typen ambisjoner, og helt
Vi skal klare dette også - SAMMEN!
siden 1907 har forbundet på forskjellig vis jobbet for å
løfte bransjen. Et litt svulstig ord kanskje, men i 2020 legH O L D D E G O P P D AT E R#NFVB
T #TryggSalong #Altblirbra
Medlemsbedrift, men ikke fått mail:
ger vi særlig vekt på kompetanse, omdømmebygging og
#Sterkeresammen #Nyenormalen
rekruttering av de rette fagfolkene i ordet
«løfte».ha «fersk» koronakunnskap. Det får du gjenAlltid
send henvendelse til post@nfvb.no
Kompetanse er viktig! I 2019 lanserte vi «NFVB Ledernom
NFVB. Vi vil fortsette å sende informasjonsprogram», en enorm suksess som virkelig
gir deltagerne
verktøy å bruke for suksess i hverdagen.
Og i sommer
mailer
direkte til medlemmene hver gang det skjer
Ikke medlem? Meld deg inn i NFVB/NHO nå,
lanserte vi, sammen med Kompetanse Norge, «Bransjenoe
viktig.
Gjennom
vår
NHO-tilknytning
har
vi
et
programmet». Der kan våre fagfolk delta på en mengde
og få tilgang til informasjon, råd, advokatgratis kurser, noen korte, noen lengre med
studiepoeng,
stort
apparat
i
ryggen.
Vi
blir
hørt
og
sett
i
de
rette
hjelp og mye mer. Mer info på nfvb.no
for å bedre lykkes i jobben. Vi håper på massiv deltagelse!
fora, og vi sikrer at våre medlemsbedrifter får hjelp,
(Les mer om bransjeprogrammet på nfvb.no)

Trygg Salong betyr at man har
et sterkt fokus på smittevern.
NFVB sender smittevernguide
og salongplakater til sine medlemmer.

SPØRSMÅL OM KORONA?

både direkte og indirekte.

8
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SIKKER KILDE

Normalt tiden på året da butikken har «satt seg», og man
ganske
Man
kan bli litt oppgitt over alt man kan lese i

tydelig er i stand til å se konturene av hvordan året blir. Men ikke
helt slik
diverse
kommentarfelt i sosiale medier. Det viser

∙

E K S T R A B I S TA N D N Å R
U LY K K E N E R U T E

FRISØR

Me d l em s h j el p
i a l l e ka n a l er

Yrkesskadeforsikring gir en

medlemmer kan tegne en svært

76
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Den nye normalen: Bransjen har gjort mye for å sikre sunn og fremtidsrettet drift under koronaen.
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Medlemsfordel
som trygger
hverdagen:
NFVBs bransje
tilpassede forsikringsordninger
er blant mange
gode medlems
tilbud.

STOLT MEDLEM
AV NFVB OG NHO
#TRYGGSALONG

DU ER TRYGG
HOS EN NFVB-SALONG

#TRYGGSALONG

Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

HJELP OSS Å HJELPE NORGE TILBAKE
TIL NORMALEN SÅ FORT SOM MULIG

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang
til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med
hva bedriften din kan få ut av medlemskapet
i din egen bransjeforening og landets største
arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Kontorfaglærling

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Derfor er jeg medlem
Tlf: 909 82 301

www.nfvb.no
- Jeg føler at det er trygt å være innenfor
et
fellesskap, der noen jobber for mitt yrke.
Jeg synes jeg får god informasjon og oppfølging. Det er også interressant å følge med
på det som skjer i næringslivet gjennom en
bransjeorganisasjon.

Medlemsfordeler du har tilgang på:
1. Juridisk hjelp i arbeidsrett
2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift,
pensjon mm.
3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og
personal
4. Lederprogram for frisører og hudpleiere
5. Relevante kurs til medlemspris
6. Svært god pensjonsavtale
7. Gunstige forsikringer
8. Gode garantiordninger
9. Lokale kontakter/nettverk
10. Rabatterte fordeler/innkjøp
11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.)
12. Politisk gjennomslagskraft
13. Kunnskapsutviklende konkurranser
14. Møteplasser og arrangementer

SAMMEN klarer vi dette om vi forholder oss
lojalt til de råd og krav vi får av
helsemyndighetene.

FOR DIN OG VÅR TRYGGHET

DU ER TRYGG
HOS
EN NFVB-SALONG
Koronainformasjon
i stor bredde:

#TRYGGSALONG

Etter sommerferien ble det behov for
innskjerping av koronatiltak i Norge.
NFVB fulgte opp med nye medlems
kampanjer.
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden

Digital fremtid: Mange tradisjonelle
møteplasser ble digitale i løpet av
2020-2021. Blant disse var NFVBs
landskonferanse. Vi kan regne med
at utviklingen fortsetter også etter at
landet blir ”koronafriskmeldt”. Digitale
medlemsmøter er nå en fast aktivitet.

TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

Presidenten og noen av hans gode
støttespillere samlet i NHO-bygget,
som var base for landskonferansen.

NFVB LANDSKONFERANSEN 2020:

M e d fo k u s p å

sam spill
NFVBs første digitale landskonferanse oppsummeres som veldig
vellykket. Hovedtema var samspill, og det ble belyst fra mange
kanter. Med digital fellesarena, gruppearbeid og inspirasjon fra
Marco Elsafadi ble det gitt masse innspill til NFVBs videre arbeid,
lokalt og nasjonalt.
NFVBs president Espen Sævold ønsket velkommen
til en historisk begivenhet: NFVBs aller første digitale landskonferanse. Med koronapandemien som
bakteppe har organisasjonen NFVB vist god evne til
samspill, endring og utvikling, som også var stikkordene til foredragsholder Marco Elsafadi.
BÆRENDE PILARER

Direktør Anne Mari Halsan ga deltakerne en påminnelse om hva som er forbundets tre bærende
pilarer i det strategiske arbeidet: Utdanning og
kompetanse, medlemsservice og verving, samt
omdømmebygging. Bransjen har mange tøffe oppgaver foran seg, og NFVBs arbeid lokalt og nasjonalt var hva landskonferansen diskuterte i sammensatte grupper.
G R U P P E O P P G AV E R

NFVB jobber for å skape mer lokalt engasjement.
Laugene har svært ulik aktivitet, men ildsjeler finnes over alt. Hvordan kan et nasjonalt forbund nå
frem regionalt og lokalt?
Første gruppeoppgave gikk ut på å få medlemmenes innspill på hva de oppfatter som de viktigste
medlemsfordeler i NFVB, og hvordan dette kan brukes i vervearbeidet nasjonalt og lokalt. Det ble også

18
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spurt om hvordan man kan engasjere både frisørog hudpleiebedriftene i den lokale organisasjonen.
Vi trenger en sterk og bransjerepresentativ organisasjon for å nå våre mål i fagutdanningen og bransjens rammebetingelser.
Andre gruppeoppgaver satte søkelyset på rekruttering til faget, og hvordan et godt lokalt samarbeid
mellom næringsliv og skole kan sikre god søkning
til faget fra høsten 2021. Omdømmebygging er en
av NFVBs strategiske pilarer, og det er et omfattende arbeid som starter lokalt i hver enkelt salong.
Spørsmålet er hvordan NFVB som organisasjon
kan bidra lokalt/regionalt.

SAMSPILL

ET VELFUNGERENDE SAMSPILL

NFVB er en stor bransjeorganisasjon med rundt
1300 medlemsbedrifter. Vår tilknytning til NHO gir
oss ekstra styrke i mange sammenhenger. Men
med så mange medlemmer spredt over hele landet gir det også ekstra utfordringer med å få til det
perfekte samspillet. Overordnet fag- og næringspolitikk må brytes ned til lokale aktiviteter som treffer
effektfullt. God kommunikasjon er alfa og omega.
På landskonferansen var ett av spørsmålene på
gruppearbeidet hvordan vi kan sikre godt samspill
og kommunikasjon mellom den lokale og sentrale

FRISØR
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Samspill med regionene: NFVBs aller første digitale landskonferanse
hadde fokus på hvordan vi kan styrke og optimalisere regionsapparatet.

U TG AV E 4
2020
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
Godt verktøy er viktig: NFVB promoterer opplæringsverktøyet Pivot Point LAB som støtte for lærebedriftene.
TEMA: SVENNEPRØVEN

TEMA: SVENNEPRØVEN

T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

PIVOT POINT LAB:
T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N

Fremtidens
opplæ ringsverk tøy
for din b e drift

U TA R B E I D E L S E AV P R Ø V E N

Det er prøvenemnda som har ansvaret for utformingen av prøven, men de kan gi kandidaten og
lærebedriften mulighet til å komme med forslag til
oppgaver.
Formålet med svenneprøven er å prøve kandidatens
kompetanse etter læreplanen for opplæring i bedrift
– Vg3 læreplanen. Alle kompetansemål i læreplanen skal kunne prøves, og nemnda skal utforme
prøven slik at kandidaten får mulighet til å vise den
kompetansen som skal til for å få svennebrev i faget.
Kandidaten kan IKKE prøves i noe som er utenfor
læreplanen. Prøven skal også være utformet slik at
kandidaten har mulighet til å utføre et arbeid av god
faglig kvalitet innenfor gjeldende tidsramme.

- En bransje som benytter de mest oppdaterte og fremtidsrettede
opplæringsverktøyene vil kunne oppleves mer attraktiv for ungdom
som skal velge utdanning. Det kan også bidra til en heving av
bransjens omdømme innenfor dette området. For å tilby lærlingene

Oppgaven skal prøve kandidaten i:
∙ Planlegging av arbeidet og begrunnelser for
valgte løsninger
∙ Gjennomføring av faglig arbeid.
∙ Vurdering av eget prøvearbeid.
∙ Dokumentasjon av eget prøve arbeid.

opplæring på en dagsaktuell måte er Pivot Point LAB det eneste
verktøyet du trenger, sier Jan Kristian Pettersen, NFVB.
Dagens ungdom er vant til at alt skjer på digitale flater/verktøy, og da kan ikke frisørbransjen være den
som sinker denne utviklingen. NFVB er sterkt opptatt av opplæring som er praktisk og motiverende,
og som tar utgangspunkt i bedriftenes behov. NFVB
har derfor inngått et utviklingssamarbeid med Pivot
Point, som vil tilpasse LAB-systemet for frisører,
lærlinger og opplæringsansvarlige.
P R O F E S J O N E LT V E R K T Ø Y

- Med LAB føler vi at vi har fått et godt
og profesjonelt verktøy til både opplæring og oppfølging. Det finnes flere
plattformer og løsninger til dette, men
her har vi en som er skreddersydd for
faget vårt, forteller Lisbeth Thorleifsdatter Gamst og Hilde Renate
Myrvang-Talén på Opplæringskontoret
for frisørfag i Nord.
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Vi har tatt en prat med Lisbeth Thorleifsdatter
Gamst på Opplæringskontoret for frisørfag i Nord.
Hun og kollegaene har brukt Pivot Point LAB i et
drøyt år nå. Vi spurte om hvordan LAB-verktøyet
har endret måten opplæringskontoret følger opp
lærlingene på og hvordan det har påvirket hverdagen til veileder/instruktør.
- Med LAB føler vi at vi har fått et godt og profesjonelt verktøy til både opplæring og oppfølging. Det
finnes flere plattformer og løsninger til dette, men
her har vi en som er skreddersydd for faget vårt.
Innholdet er fremstilt på en salongvennlig måte, og
det føles veldig fint å kunne tilby ei opplæringsbok
som er så visuell og innovativ til en bransje som er
akkurat det.
- Opplæringskontoret har tatt et større ansvar
med tanke på oppfølging på LAB. Det kommer av at
lisensen følger lærlingen alene, og ikke bedriften. Vi
definerer hvilke oppgaver som lærlingen skal gjøre,
og fyller plattformen med det vi mener er hensiktsmessig utover det materiellet som allerede er tilgjengelig. Biblioteket er uendelig stort, og valgmulighetene når det kommer til læringsstrategier er

absolutt ivaretatt. Fagfornyelsen har noen bærende
prinsipper, blant annet dybdelærling. Med LAB kan
lærlingene velge å arbeide grundig med stoffet, og
selv velge hvordan, mener Lisbeth.

PRØVENS LENGDE

Prøven skal gjennomføres på to sammenhengende
dager, og det er ikke rom for at nemnda styrer kandidatens bruk av tid under disse to dagene. Det er
kandidaten selv som skal planlegge sin tidsbruk
på de fire forskjellige delene av prøven. Årsaken til
dette er blant annet at planleggingen av tidsbruk
kan være ett av flere vurderingskriterier i prøven.
Alle prøvens fire deler skal gjennomføres innenfor tidsrammen på to dager. Overholdes ikke dette
er det en formell feil, og ved en klage vil prøven bli
annullert. Det samme gjelder om kandidaten har
gjort hele eller deler av planleggingen før prøvestart, og nemnda benytter dette materialet i sin vurdering av prøven.

STOR KUNNSKAPSBASE

Digitale verktøy gir mange muligheter. Hvordan
bruker opplæringskontoret noen av disse mulighetene?
- Lett tilgjengelig og oppdatert godt fagstoff i LAB
optimaliserer våre fagkonsulenters arbeid. De kan
som sagt også supplere ønsket materiell inn i LAB,
og også justere og tilrettelegge til ulik tilnærming,
noe som bidrar til å fremme den helhetlige yrkeskompetansen. Vi signerer kontrakter for full opplæring i bedrift, i tillegg til fagbrev på jobb-kontrakter. Da er et godt opplæringssystem og et rikholdig
bibliotek kjekt å ha.
- Vi har også mye geografi her i nord, og vi liker å
tenke at LAB hjelper oss til å gi alle våre lærlinger
den samme kunnskapen, uansett hvor man bor. Vi
skal fortsatt møtes til kurs, men LAB gir en gyllen
mulighet for selvstudier. Gode statistikkløsninger
gir veilederne hos oss en god oversikt over innleveringer, dokumentasjon og underveisvurderinger,
og vi følger nøye med. Vi krever mye av lærlingene
våre, og slik må det være når man skal bli god!
SIKRER GOD FREMDRIFT

Har dere opplevd noen forskjell i hvordan lærlingene jobber, tiden de bruker på opplæringen, framdrift og sluttresultat av opplæringen?
- Lærlingene stiller bedre forberedt når de har stu-

SVENNEPRØVEN:

Dette b ør du vite!

Opplæringskontoret for frisørfag i nord.
Foran: fagkonsulent Hilde Myrvang Talèn og Lisbeth T. Gamst,
daglig leder.
Bak: FOB-lærling Amalie Sivertsen, 2+2-lærling Maria Johansen
og FPJ-kandidat Larisa Rodina.

GJENNOMFØRINGEN

Svenneprøven er en viktig milepæl i fagutdanningen. Det er ikke

Under prøven kan kandidaten benytte de hjelpemidlene den har benyttet gjennom læretiden. Det

bare kandidaten som bør forberede seg godt.
dert et emne før oppmøte til kursene. De liker å få
oppgaver digitalt, for eksempel drag´n´drop på
kursdagene. LAB gir god oversikt gjennom ukes-,
halvårs- eller årsplan, som ligger tilgjengelig på
eget skrivebord. LAB har optimalisert læreprogresjon til den enkelte lærling, der man selv kan velge
hvilken lærestrategi man lærer best i, auditivt, visuelt og teoretisk.

SLUTTVURDERINGEN

Svenneprøven skal prøve kandidaten i å planlegge,
gjennomføre, vurdere og dokumentere eget faglige
arbeid. Når prøvenemnda gjør sin sluttvurdering,
skal det være en helhetlig vurdering hvor de samlet
ser på prøvens fire likeverdige deler.
Sagt på en annen måte:
∙ Hva har kandidaten planlagt å gjøre?
∙ Hvilke faglige begrunnelser ligger til grunn for
valgt måte å løse oppgaven på?
∙ Har kandidaten utført det den har planlagt?
∙ Hvis ikke, har kandidaten gitt en faglig
begrunnelse for at sluttresultatet ikke ble som
planlagt?

Konsulent/Prosjektleder
JAN KRISTIAN PETTERSEN
jankristian@nfvb.no
Tlf: 990 08 937

K L A G E PÅ S T R Y K

Er kandidaten uenig med nemndas vurdering ved
stryk på prøven, er det mulig å klage. Ved en klage
er det svært viktig at både kandidatens og prøvenemndas dokumentasjon er så god som mulig.
Med mobiltelefoner som alltid er tilgjengelige, er
det ikke noe problem å ta nødvendige bilder for å
dokumentere utført arbeid.
En klageprosess kan ta litt tid å få behandlet, men
NFVB mener det er svært viktig at det klages hvis
man mener at nemndas vurderinger er feil, eller at
det er formelle feil i gjennomføringen av prøven.
Enkelte klagesaker ender med annullering av prøven. Dette da nemnda og/eller kandidatens dokumentasjon er for dårlig, slik at det ikke er mulig å
gjøre en god nok vurdering av arbeidet som er gjennomført.

Vi ser at det stilles spørsmål i forskjellige fora om svenneprøven,

- Sluttresultatet kan vi ikke si så mye om enda. Vi er
kun inne i vårt andre år, der det første var mye prøving og feiling - og på engelsk. Men vi håper og tror
at LAB skal bidra til å gi enda et ekstra løft til bransjen vår rent kvalitetsmessig. Vi blir ikke bedre enn
det svakeste ledd, og det skal i hvert fall ikke stå på
kvaliteten på innholdet i opplæringa. Hvis lærlingene bruker LAB aktivt, så vil det gi en stor gevinst
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betyr at den type arbeidsbeskrivelsene og tegningene som er benyttet under læretiden kan benyttes
til svenneprøven, men de skal produseres innenfor
tidsrammen på to dager. Det som er viktig i dette
er at materiellet som benyttes må gi nemnda den
informasjonen den trenger for å gjøre sine vurderinger av om kandidaten har utført det den har planlagt, og om sluttresultatet ble i henhold til planen.

FRISØRFAGET NETTSIDE

hvordan den gjennomføres og om hva man kan gjøre og ikke gjøre.

Se frisorfaget.no for mer informasjon om svenneprøven. Der finner du også et godt utvalg av arbeidsbeskrivelser/tegninger som du fritt kan benytte, og et eksempel på en svenneprøveoppgave.

Siden noen er litt usikre skal vi her gå igjennom de grunnleggende
rammene, og gi noen tips og råd.

FRISØR
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Dette bør du vite om svenneprøven: NFVB jobber for optimal
fagutdanning, med klare vurderingskriterier.

Fortsatt Trygg Salong: NFVB mener salonger som følger et
strengt smittevern kan holde åpne for kunder. Trygg Salong
kampanjen i sosiale medier ble godt mottatt.

T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

OPPSTART
6. JANUAR

BARBERERKURS

S ted : Oslo o g Berg en/ Tro nd hei m

OPPSTART
7. DESEMBER

PIVOT POINT
INSTRUKTØRUTDANNELSEN

S ted : Oslo

Nye, unike utviklingsmuligheter - gratis!
Bransjeprogrammet har inngått avtale med Pivot Point om
instruktørkurs, barererkurs og kurs i teksturert hår.
Dette er en unik mulighet for deg som fagperson
til oppdatering innenfor svært relevante områder.
Enten du vil spesialisere deg innen noen fagområder, eller kanskje du ønsker å videreutvikle deg faglig som instruktør og veileder, så er tilbudene fra
Pivot Point på et høyt nivå.

Hva er Bransjeprogrammet?

G R AT I S P I V O T P O I N T K U R S

Kursene er gratis gjennom Bransjeprogrammet,
og påmelding gjøres via påmeldingslink hos Norske frisør- og velværebedrifter (nfvb.no) eller Fagforbundet Frisørenes fagforening.

Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter.
Programmet skal bidra til å øke deltagelsen i etter- og videreutdanning blant fagarbeidere.
Kurs- og utdanningstilbudene er valgt ut og forankret i Norske frisør- og velværebedrifters
strategi.
NFVB, FFF og Kompetanse Norge har på rekordtid fått på plass gode utviklingstilbud til bransjen. Det jobbes fortløpende og det legges nå frem ytterligere tilbud.

Pivot Points instruktørutdanning passer for
deg som har et opplærings- eller vurderingsansvar i frisørfaget innenfor opplæringskontor, prøvenemnd eller bedrift.
Utdanningen er organisert i fem ulike
moduler som har hvert sitt tema og fokusområde. Etter gjennomføring av alle modulene vil du bli sertifisert som instruktør
innenfor bruk av Pivot Point system på Basic
nivå. Det gir en nødvendig kompetanse og
trygghet i Pivot Points opplæringssystem
innenfor disiplinene: Klipp, Skjegg, Farge,
Hairdesign, Langthårdesign og Tekstur
(permanent).

FRISØR

Det er planlagt to kurs med oppstart i 2021. Første kurs gjennomføres i Oslo 6. og 7. januar. Dato for kurs i Bergen eller Trondheim
kommer senere.
Påmelding fra nfvb.no

OPPSTART
13. DESEMBER

Fem moduler

Instruktørutdanningen er inndelt i følgende
fem moduler:
→ Langthårdesign - 2 dager
→ Klipp, farge og styling - 3 dager
→ Tekstur - 2 dager
→ Herredesign - 2 dager
→ Hairdesign - 2 dager
Utdanningen starter opp 7. - 9. desember
med modul 2 og avsluttes med modul 5
20. - 21. mai 2021.
Utdanningen foregår i Oslo. Ved stor interesse vil det vurderes å sette opp nytt tilbud
utenfor Oslo i løpet av 2021.
Påmelding fra nfvb.no

KURS I TEKSTURERT HÅR/AFRO

S ted : Oslo o g Tro msø .

Her vil du få en gjennomgang av det grunnleggende, som hvordan
vaske og pleie et teksturert/afro hår. Videre vet vi det er mange som
er usikre og har spørsmål om hvordan prate om teksturert/afro hår.
Gjennom kurset vil få nyttige innspill og tips til både behandling og
konsultasjon med kunden. Kurset også ta for seg grunnleggende
fletteteknikker med og uten tilsetting av løshår.
To n y t t i g e d a g e r

Kurset går over to dager med oppstart i Oslo 13. og 14. desember
2020 og i Tromsø 15. og 16. februar 2021.
Påmelding fra nfvb.no

B R U K M U L I G H E T E N ! FÅ N Y K O M P E TA N S E !
Meld deg på Bransjeprogrammets gratis kurs.
Fø lg med p å
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Utdanning og kurs i barbererteknikker er etterspurt i bransjen. NFVB
i samarbeid med FFF jobber for å få dette som en fordypning på VG3,
samt at det etter hvert også kan utvikles videreutdanning innenfor
området. Gjennom Bransjeprogrammet har vi nå fått mulighet til å
tilby gratis kurs for frisører som ønsker kunnskap om barbererfaget.
Kurset inneholder praktisk teknikktrening som vil utføres på øvelseshoder og på levende modeller. Det vil også være gjennomgang
av verktøy og utstyr en barberer bruker, med rutiner for hvordan man
kan ta vare på utstyret og hvordan sikre godt HMS-arbeid.

nfvb . no fo r mer i nfo o m flere kurs o g p åmeld ing .
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Bransjeprogrammet i utvikling: Gjennom året har det kommet
stadig nye kurs og studier. Den unikt gode tilbudsordningen
fortsetter i 2021.

TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

D I G I TA LT

N E T T V E R K S M Ø T E:

Fagbrev gjør noe med deg!
Litt i etterkant av årets landskonferanse inviterte NFVB medlemsbedriftene innen hudpleie til et digitalt nettverksmøte. Foruten en
gjennomgang av medlemsfordeler var det fagbrev hudpleie som var
i fokus.
NFVB har rundt 1300 bedriftsmedlemmer, litt over hundre av disse er registrert å være i hudpleiebransjen. Alle
har ulike grunner for å melde seg inn i NFVB-fellesskapet. Noen er direkte økonomisk motiverte, andre er mer
opptatt av næringspolitikk, mens andre igjen er veldig
opptatt av fagets utvikling. Felles er at man ser verdien
av å stå i et sterkt og godt fellesskap. Det kan definitivt
NFVB/NHO by på.
IKKE ALENE

N F V B

L A N D S KO N F E R A N S E N

2 0 2 0 :

Arena for bransjeutvikling
- NFVB er en solid aktør for bransjene våre. De jobber for at medlemsbedriftene skal nå sine felles mål, som bedre omdømme, riktig
rekruttering, riktig utdannelse og skape et størst mulig fellesskap,
sier Guri Andreassen, leder i 7. Himmel i Bodø.

Guri Andreassen er opptatt
av de styrker som ligger i
NFVB/NHO-fellesskapet.
Selv har hun engasjert seg
direkte i NFVBs arbeid for
bransjen, som styremedlem
og prosjektansvarlig.

Lederutvikling i praksis: NFVB Lederprogram er en
viktig del av forbundets kompetansemål. I løpet av 2020
har også kull 2 kommet i mål med programmet.
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Landskonferansen er en arena der medlemmenes innspill og bidrag er av stor betydning for forbundets bransjepolitiske arbeid. Her blir alle «sett og hørt». Hudpleiebedriftene er ikke like mange som frisørbedriftene, men
har en veldig tydelig stemme i NFVBs strategiutforming.
- Denne konferansen er en ny arena for oss i hudpleiebransjen. Her ser vi hvordan forbundet er organisert og
hvordan man arbeider i fellesskap for best mulig bransjeforhold. Dette har de gjort i mange år, forteller Guri
Andreassen. Hun er selv sterkt engasjert i bransjeutvikling, og ble i fjor valgt inn i NFVBs styre.
IMPONERT

Guri Andreassen var i likhet med alle de andre deltakerne
med på en historisk begivenhet, ved at årets landskonferanse var digital. Hun synes det var et oppløftende arrangement.
- Landskonferansen imponerte meg. Et arrangement
med deltakere fra hele landet på et felles Teams-møte
- og i tillegg samhandling i form av gruppearbeid i egne
Teams-grupper, med fremlegg i plenum. Utrulig flott!
- Medlemmene bidro og var engasjerte i dette. Det gjaldt
hvordan NFVB skal være organisert, det vil si strukturen
på organisasjonen, hvordan man skal arbeide ute i regionene, samt hva skal til for å pleie medlemmene og å få
flere med.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

4-2020

Hudpleiebedriftene har aldri hatt en så sterk organisasjon i ryggen som de har nå. Skal man nå frem hos politikere og myndigheter må man være representativ, forstå
«språket» og ha stayerevne. I tillegg vil et sterkt fellesskap ha bedre forhandlingsmulighet i mange situasjoner. Er man flere kan man også «spleise» på for eksempel juridiske rådgivere.
På det digitale nettverksmøtet innledet NFVB-direktør
Anne Mari Halsan med å fortelle om forbundets målsettinger for faget og bransjen. Det er mye arbeid med politikk og rammebetingelser. Alt ender også opp i omdømmebygging, som igjen knyttes til rekruttering til faget/
søking til skolene. Alle har et ønske om en trygg fremtid
for bransjen og egen bedrift, men noen må faktisk jobbe
for at disse ønskene blir oppfylt.
MEDLEMSFORDELER

VERDIFULLE MØTEPLASSER

- Dette er så flott å være en del av, det å ha møteplasser
og skape en felles utviklingsarena både for fag og drift. Vi
trenger møteplasser, for vi har mye spennende å lære av
hverandre i denne prosessen. Det har jeg stor tro på. Få
om ingen bransje er så tilpasningsdyktige som hudpleiebransjen, mener Guri.
- Mitt mål er å skape enda flere møteplasser for medlemmene innen hudpleie, over hele landet, med verdi.
FA G B R E V PÅ V E I

NFVB står i bresjen for å påvirke at hudterapeutdanningen blir riktig for arbeidsplassene og markedet. Guri
poengterer at ingen andre forbund gjør den jobben på
vegne av hudpleierne.
- NFVB har både deltatt i utviklingen av innholdet i utkastene til nye læreplaner, og gitt innspill til selve høringen.
Dette bidrar til at de nye læreplanene blir mer tilpasset
bransjens utvikling og behov. NFVB gir bransjen en sterk
stemme inn i arbeidet innenfor alle områder av utdanningen. De jobber sammen med NHO og har dialog med
Faglig råd helse og oppvekst, som gir råd både til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.
- Nå blir det fagbrev i hudpleie, det vil si et definert utdanningsforløp for hudterapeuter med skole og lærlingetid som ender opp i fagbrev. Dette et resultat av NFVBs
arbeid siden 2018, sier Guri.

Selv om NFVB i over ti år har vært et forbund også for
hudpleiere, negledesignere og andre velværebedrifter
så er det et «evighetsarbeid» å kommunisere medlemsfordeler. Selv med kontinuerlig presentasjon i forbundsmagasiner, sosiale medier og på nettsider, så er det noe
annet når en levende stemme snakker om medlemsfordelene. Man trenger kanskje også en liten «dytt» fra noen
for å ta i bruk mulighetene, selv om de er lett tilgjengelige. Tilbakemeldingene fra det digitale medlemsmøtet
var i hvert fall at det er nyttig med noen som sier noe…
BRANSJEPROGRAM

Noe av det som litt for få har fått med seg, er mulighetene for gratis kompetanseutvikling gjennom Bransjeprogrammet. Det ble initiert som et strakstiltak og virkemiddel i koronakrisen, for personer som ble permittert.
Det ble videreført til å gjelde alle som jobber i koronaberørte bedrifter, og det tas nå videre også i 2021. Vibeke
Scheele Moe i NFVBs administrasjon kunne fortelle mer
under nettverksmøtet, samt om NFVB Lederprogram,
som siden starten i fjor har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
FA G B R E V H U D P L E I E

Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for

kunden. Et fagbrev gir et kvalitetsstempel med et veldokumentert innhold. Det bidrar til positiv omdømmebygging av fag og fagperson, som igjen er med på å sikre
rekruttering. Disse sammenhengene kan nesten ikke
gjentas for ofte.
NFVB har siden 2018 hatt en egen prosjektgruppe som
har jobbet konkret med dette. Man nærmer seg nå en
søknad til myndighetene, etter beslutningsforankring i
bransjen. Det er ikke lenger snakk om hvis, men om når
dette kommer på plass.
Guri Andreassen roser NFVB for at forbundet tok tak i
dette, og gir også honnør til prosjektgruppen som har jobbet med dette.
- Fagbrev gjør noe med deg! Det er så viktig å definere en
faglig standard, poengterer hun.

Hvorfor Fagbrev Hudpleie
∙
∙
∙
∙
∙

Styrke rekruttering til faget
Omdømme og status for yrket
Tydelig kompetansekrav – rolledeling
Sikre god kvalitet
Praksis i opplæringstiden

Status Fagbrev Hudpleie
∙
∙
∙
∙

Nye læreplaner
Forankret hos Fagforbundet
Presentasjon i Faglig råd Helse og oppvekst,
som stiller seg positive til å motta en søknad
om fagbrev for hudpleiere.
Fagbrev for hudpleiere presentert for
Stortingets utdannings- og forskningskomite, med positiv tilbakemelding.

NFVB strategiprosjekt: Fagbrev Hudpleie
Prosjekteier NFVB-styret:
Guri Andreassen
7. himmel
Prosjektleder:
Vibeke Scheele Moe NFVB
Prosjektdeltagere:
Linda Jørgensen
Nordic Formula
Ann Louise Brurås
Eracura Hud- og
kroppsklinikk
Ann-Kristin Stokke
Skintific
Heidi Hafslund
Cocoon skin
Carina Dahl Aspeli
Hvil Vingene
Laila E. Fure
Fagforbundet
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Dedikert
hudpleiersatsning: NFVB har
jobbet for at man
kan få fagbrev som
hudpleier.
Forbundet har
invitert til aktiv
bransjeutvikling.

Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden

JODA, VI ER ÅPNE!
En rekke kommuner har som følge av en mer smittsom variant av Covid-19 stengt en rekke virksomheter. Frisør- og velværebedriftene har IKKE blitt stengt ned, grunnet allerede gode smitteverntiltak
og -rutiner. Også her har NFVB bidratt med kampanjemateriell.

T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

C A R I N A

DA H L

A S P E L I,

H V I L

V I N G E N E

DAG S PA:

Fagbrev hudpleie
gjør en stor forskjell
Det er nok mange som sier at «fagbrev høres fint ut», uten at de egent
lig vet så mye om hva det innebærer. Hva betyr det egentlig for bedrifts
eierne? Carina Dahl Aspeli, eier og leder av Hvil Vingene dagspa AS gir
deg svar og forklarer hvorfor hun er klar for å bli lærebedrift.
På de foregående sider forklares kort at et fagbrev i hudpleie krever at bedriftene må stille med læreplasser. I
denne artikkelen er fokuset fra bedriftseierperspektivet. HVORFOR investere i din egen tid til å følge en lærling frem til et fagbrev? Jo, for det er nettopp en investering som på sikt gir deg mer tilbake – både tid, penger og
kompetanse.
S P Ø R S M Å L O G S VA R O M F A G B R E V

Carina Dahl Aspeli er deltaker i NFVB prosjektet Fagbrev Hudpleie. Hun er klar på budskapet om at et fagbrev vil bety mye for bransjen. Carina svarer her ut en
rekke spørsmål som vi tror bransjens bedriftseiere lurer
på. Har du spørsmål om fagbrev, send gjerne e-post til
post@nfvb.no

OM FAGBREV
Hva er forskjellen på dagens utdanningsløp og et
utdanningsløp med fagbrev? Elevene har for lite
praksis under utdanningen slik den er nå, og det
er behov for videre utdanning når de blir ansatt i en
bedrift. Det er en stor overgang fra skolehverdagen
til den reelle arbeidssituasjonen. Med fagbrev kvalitetssikres utdanningen og kvalifikasjonene.

H VA B E T Y R D E T F O R B E D R I F T E N Å
VÆ R E M E D S O M L Æ R E B E D R I F T ?

Svar: Ved å stille som lærebedrift vil du kunne påvirke
faget og styrke kvaliteten på våre neste medarbeidere og
kollegaer i bransjen. Vi gjør en forskjell, og bygger opp
yrkesstoltheten til de nye medarbeiderne våre! Det ligger
så mye verdi i erfaring. Dette må vi dele!
Lærlingordningen er helt supert for å rekruttere nye
medarbeidere i egen bedrift. Da de blir godt kjent med
klinikken og dine forventninger som leder. De får også
god tid til å bli kjent med de andre ansatte, lærer å samarbeide og blir godt kjent med bedriftens verdier og visjon
over tid.

2 Å R PÅ S K O L E O G 2 Å R S L Æ R E T I D

Utdanningen avsluttes med en praktisk fagprøve
som vurderes av fagpersoner fra bransjen, og ikke
eksamen som vurderes av lærere slik det er i dag.
Lærlingordningen er opplæring i bedrift som
består av opplæring og verdiskapning (praktisk
arbeid på kunder).
Bedriften starter opplæringen der skolen slutter.
Bedriften må planlegge sin opplæring i henhold til
vedtatt læreplan for det som vil hete Vg3 opplæring
i bedrift, som strekker seg over to år.
I for eksempel frisørbransjen er det i dag opplæringskontor i alle fylker, i tillegg til at flere av de
store bedriftene har eget opplæringskontor. Kontoret bistår med opplæringen av lærlingen.
For å bli lærebedrift må man godkjennes av fagopplæringskontoret i fylket. De har egne rutiner og
krav for å godkjenne lærebedriftene.
10
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H VA E R G O D E N E VÅ R E , E L L E R H VA
G O D T K O M M E R D E T U T AV D E T T E ?

Svar: Rekruttering og kvalitetssikring!! Her har du
mulighet til å plukke ansatte og forme de slik du ønsker
å ha det i din bedrift. Samtidig vil det kunne være et ekstra
tilbud til dine kunder, med for eksempel behandlinger
hos lærling til redusert pris. Her kan du øve på mersalg!
HVORFOR investere i din
egen tid til å følge en lærling frem til et fagbrev?
Jo, for det er nettopp en
investering som på sikt gir
deg mer tilbake – både tid,
penger og kompetanse.

FÅ R V I N O E O P P L Æ R I N G I F O R K A N T ?

Svar: Det vil komme tydelige instruksjoner og informasjon om hvordan dette skal foregå, og hva som forven-

tes av bedriften. Det utarbeides både informasjonsskriv,
samt informasjon og videosnutter som vil synes på digitale plattformer.
FÅ R V I E N P L A N E L L E R M Å V I L A G E
D E N S E LV ?

Svar: Bedriften har ansvar for å lage en generell opplæringsplan, og en egen plan for hver lærling.
HVOR MYE TID MÅ MAN REGNE MED Å
BRUKE PR. UKE?

Svar: Bedriften må ha en fagarbeider som har opplæringsansvaret (dette skal også fylles ut i lærekontrakten) og følger opp lærlingen gjennom hele opplæringsløpet. De to årene i lære skal bestå av 50% opplæring og
50% verdiskaping (jobber med kunder man tar betalt av).
I starten av læretiden er det mest opplæring, men utover
i læretiden blir det mer og mer verdiskaping. Det kreves
mest arbeid i starten. Som medlem i et opplæringskontor
får man støtte og hjelp til dette arbeidet.
Med en god plan trenger det ikke være tidkrevende, men
jeg tenker det er SMART å sette av litt godt med tid. Du
utdanner jo din egen medarbeider. Tenk så bra det blir
for bedriften og hva det gjør med yrkesstoltheten til både
elever og medarbeidere.
H V O R M Y E O P P F Ø L G I N G AV L Æ R L I N G E N
B L I R VÅ R T A N S VA R K O N T R A S K O L E N S ?

Svar: Når du har lærling er ansvaret ditt. Du følger opp,
men lærlingen har også et eget ansvar for å tilegne seg
opplæringen.
KAN MAN TILRETTELEGGE FOR EGEN
KLINIKK?

Svar: Det er læreplanen som er førende for opplæringen,
men det er rom for «lokal tilpasning». Dette betyr at hvis
bedriften har en kundegruppe som gjør mye av enkelte
behandlinger, vil det være naturlig at lærlinger får mest
kompetanse innenfor dette området. Men husk at de skal
ha relevante oppgaver i forhold til læreplanen.
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Fagbrev gjør noe med deg!
Kompetanse gjør deg trygg, og det gir økt trygghet for kunden. Nå er NFVB sammen med Fagforbundet i
ferd med å utforme søknad om fagbrev i hudpleie.

PROSJEKT:

Fagbrev
Hudpleie
De viktigste
trendene i 2021
MEDLEMSBEDRIFTEN
R E N AT E S D A G S PA /
R E N AT E S H U D & M A K E U P :

Et velværesenter
i Kristiansand

Å R E T S

F R I S Ø R

20 21:

DE NOMINERTE ER...
H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :
LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER
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Tidslinje - glimt fra landsmøteperioden
Magasinet FRISØR stilte igjen spørsmål om hvordan medlemsbedriftene
har opplevd koronaperioden. Mange melder om styrket samhold, både i
bedrift og i bransjen!
TEMA: KORONAKRISEN

TEMA: KORONAKRISEN

SALONGENES KORONAERFARINGER:

Sterkt samhold
Nå er det snart ett år siden koronasmellet. Fra full lockdown til
tidenes omsetningsopptur for mange, før nye innstramminger

HILDE JELSA

Hair & There
Frisørkjede med base i Sandnes

utover høsten og vinteren. Da vi i fjor sommer stilte spørsmål om
bedriftens koronaerfaringer, var oppsummeringen at man tross alt
var optimistiske om bransjens fremtid. Vi stilte de samme spørsmålene nå. Er man like optimistisk etter en tid som virkelig har
kostet krefter?
1.

Hvordan har din bedrift opplevd koronakrisen?

2.

Hvilken nytte har du opplevd med medlemskapet i NFVB?

3.

Hva tenker du om bransjens fremtid?

«Vi er et utrolig støttende og sterkt team»
1. Først og fremst kom det jo som et sjokk da bransjen
så brått stengte ned. Dette har man ikke vært med på tid
ligere, så det at det plutselig var bom stopp et par timer
etter vi fikk beskjeden, var en veldig rar situasjon å være i.
Det tok også litt tid før det gikk opp for oss hva som hadde
skjedd.
Vi er et utrolig støttende og sterkt team som står sammen
gjennom det meste, og det har vi merket spesielt godt i
denne situasjonen. Vi er rett og slett evig takknemlige for
den fantastiske familien vi er på jobb, og ikke minst for de
utrolig gode og forståelsesfulle kundene våre.
2. Det har vært og er fremdeles veldig fint i en tid som
denne å ha en så stødig og støttende organisasjon som
NFVB med på laget. Det er bare å ta av seg hatten for den
gode informasjonsflyten, og ikke minst at de har hatt et
hjelpende svar på hver eneste henvendelse vi har sendt
deres vei gjennom denne tiden.

CHRISTOPHER MØRCH HUSBY
OG JAN THOMAS

Jan Thomas Studio
Oslo
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3. Vi velger å være utrolig optimistiske til tiden som kom
mer. Man er allerede smertelig klar over hvor utfordrende
det har vært, samt hvor utfordrende det fremdeles er,
med alle tiltak, enkelte behandlinger som ikke gjennom
føres grunnet økt risiko for smitte. Listen går videre. Så vi
må tenke positivt, være nøye med smittevern, og innse at
dette er den nye normalen i bransjen en god tid fremover.

«Yrkesstoltheten blomstrer»
1. Nedstengingen 12. mars kom som et sjokk på
oss, og vi fikk en følelse av avmakt og usikkerhet.
Ledergruppen vår snakket sammen hver dag og
ofte mange ganger om dagen. Vi sørget for å infor
mere og oppdatere alle våre medarbeidere. Alle
skulle føle seg trygge og bli «sett». Det var en uvir
kelig tid! Men det satte også ting i perspektiv, og
det er når du «mister» jobben en skjønner hva den
betyr. Samholdet inn i kjeden har aldri vært ster
kere enn nå, og yrkesstoltheten blomstrer.
Vi har hatt en veldig god utvikling etter åpningen og
kundene våre opplever at vi er dyktige på smittevern
og føler seg trygge hos oss.
Tiltakene ble betydelig strammet inn 2. januar 2021,
og vi opplevde igjen at situasjonen ble usikker. Vi
må nok leve med denne frykten frem til pandemien
er over, og gjøre det beste ut av situasjonen. Men vi
skal komme oss gjennom dette også!

HILDE H. THORSEN

Grønnestad Hårdesign
Sandnes
«Bransjen har fått en ny standard»
1. Vi er en veldig godt innarbeidet salong med en
stabil kundemasse. Vi var tre ansatte da koronakri
sen startet, en var i fødselspermisjon. Derfor har
nok ikke krisen påvirket oss så mye. Allikevel mer
ker vi nok at kundene ombooker og avbestiller mer
enn før, og at de gjerne drøyer lengre før de kommer
til oss. Dette merkes særlig når det er innstram
minger i vårt område.
2. Medlemskapet i NFVB har vært veldig nyttig gjen
nom hele perioden. Vi har fått god informasjon,
gode retningslinjer, bra kursing i smittevern og har
hele tiden følt oss trygge og ivaretatt. NFVB har og
gjort en kjempejobb i forhold til støtteordninger for
bransjen.

2. NFVB har gitt oss en stor trygghet i hele perio
den. Den jevne informasjonsflyten og raske tilbake
meldinger på spørsmål har vært gull verdt. Vi er
veldig glade for å være endel av dette felleskapet,
og «sammen er vi sterke» har vel aldri hatt større
betydning.

3. Vi tenker at bransjen har fått en ny standard i for
hold til renhold, og at det er fornuftig å fortsette med
desinfisering av kontaktflater og hender. Munn
bind er og lurt å fortsette med i noen situasjoner/
behandlinger. Vi er fornøyde med utvikling på nett
kursfronten. Dette blir det nok og enda mer av.
Pandemisituasjonen har gjort frisører flinkere på å
dele tips og triks med kundene via SoMe. Noen har
startet nettbutikker. Kanskje nettbutikk med mer
personlig veiledning av frisører er veien å gå?

3. Måten vi jobber og tenker på er nok endret for all
tid. Vi har blitt enda flinkere til å styre listene våre
og planlegge dagene effektivt. Vi tror bransjen i stor
grad vil bli digitalisert. Møter blir holdt på Teams og
det vil være hovedfokus på digitale kurs. Selvsagt
vil det være en kombinasjon av handson og fysiske
kurs, som er særdeles viktige. Vi frisører må kjenne
og ta på både hår og produkter.
Digitale kurs og seminarer kan gjennomføres når
det måtte passe oss, og vi kan utnytte arbeidstiden
enda mer effektivt.
Vi tror at de bedrifter som har tatt denne situa
sjonen på alvor, og har brukt tid og ressurser på å
omstille seg til et nytt og annerledes marked, er de
som vil klare seg best på «den andre siden».

Jubilerer for 50 gode år. Eier og gründer Sigmund Ramsvik
og adm. direktør Kristin Blytt Davidsen har bygget opp Ramsvik
Frisør/Ramm av Ramsvik til å bli Vestland fylkes største frisør
konsern. - På tross av koronapandmien følger vi opp våre ambi
sjoner om ytterligere vekst i 2021, samtidig som vi skal skape
gode arbeidsplasser og førsteklasses opplevelser for alle våre
kunder, fastslår adm. direktør Kristin Blytt Davidsen.

Medlemskapet i NFVB har vært
veldig nyttig gjennom hele perioden.
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«Vi er et utrolig støttende og sterkt team»
CHRISTOPHER MØRCH HUSBY OG JAN THOMAS,
JAN THOMAS STUDIO

- Det er klart koronakrisen preger hele bransjen, men vi må holde hodet kaldt og se
fremover.
- For vår del følger vi oppsatt strategi og investerer både i utvikling av medarbeidere,
oppgradering av eksisterende salonger og etableringen av nye salonger. Vi skal fremstå
som freshe og spille i toppdivisjon når koronaen slipper taket, sier styreformann Øistein
Bjørndal i Adam og Eva Gruppen.

T E M A : M E D L E M S P RO F I L E N

T E M A : M E D L E M S P RO F I L E N

 Jeg må si Tonje Dahlen har gjort en fantastisk jobb som
daglig leder av den nye salongen Adam og Eva Strøget.
Hun er supergod, smiler Øistein.
 Den nye salongen er blitt utrolig flott. Jeg gleder meg
til å møte på jobben hver dag, og kundene kommenterer
også at de nye lokalene er flotte. Det er stimulerende for
alle oss som jobber her, kvitrer Tonje Dahlen.

TILBAKEBLIKK:
S AT T E S TA N D A R D E N F O R
FRISØRSALONGER

Da Øistein Bjørndal startet opp for 50 år siden så
frisørbransjen helt annerledes ut enn i dag. Men
Øistein fikk opp øynene om muligheten som lå i å
utvikle tilbudet etter et opphold hos Vidal Sassoon
i London. Det ga støtet til etableringen av Adam og
Eva, som så dagens lys i 1973.
- 2. januar var dato for at jeg i år har drevet for
meg selv i 50 år. Da jeg startet i faget, var det et
skarpt skille mellom damefrisører og herrefrisører. Damene hadde damefrisørsalonger og gikk
i rosa frakk, og herrene drev med herrefrisering
i hvite frakker. Jeg ble opplært som barberer og
herrefrisør. Men så oppdaget vi at motebildet rokket ved den vedtatte normen. Gutta fikk langt hår.
Noen herrefrisører rynket på nesen og sa «jeg klipper ikke jenter». Da fødtes ideen om å etablere en
egen salong. Den første salongen het Waldemar og
lå i Tollbugata i Oslo. Her rant det inn med ungdom
som ikke hadde noe annet sted å gå. Med Rolling
Stones på høyttalerne og fire langhåra ungdommer
bak stolene, ble køen i døra lang. Vi var definitivt litt
annerledes.

Premiumsalongen Adam og Eva
Fornebu er det største løftet i år. Her
er det investert 4,5 millioner kroner.
Salongen er smakfullt designet med
utstrakt bruk av skreddersøm og
materialer tilpasset senterets miljø
profil. Her fra åpningen 14. januar:
Markedsansvarlig Oddmund Olsen,
daglig leder Nina Wølner og pro
sjektansvarlig Kirstin Arnesen gleder
seg over resultatet.

Det er nå det
gjelder å satse

 Adam og Eva Strøget er fornyet. I tillegg til Adam og Eva Fornebu, er
dette vår største investering nå, og jeg synes resultatet har blitt skik
kelig bra. Jeg vil rette en stor takk til prosjektleder Kirstin Arnesen,
som med sedvanlig utsøkt fingerspitzgehfül har utviklet en salong som
er et godt sted å jobbe og et flott sted å komme til for våre kunder, sier
Øistein.

KLAR FOR SOSIALE AKTIVITETER

Det blir en litt annerledes vår, og Øistein savner
Årets Frisør Prisfesten.
- Jeg må nok si at vi gleder oss til å kunne gjenoppta sosiale aktiviteter, og samle bransjefolk på
felles arenaer. Men slik er det nå en gang i koronatiden. Over tid er det ikke nok at vi treffes på Teams.
Frisører er sosiale, og vi trenger fysisk kontakt med
bransjekolleger. Vi er alle lei oss for at det ikke blir
noe Hår & Skjønnhet arrangement, og ikke minst at
prisfesten Årets Frisør er avlyst. Men vi lar oss ikke
stoppe av at fotokonkurransen denne gangen må
gjennomføres digitalt. Vi kjører på, og har sendt inn
mange bidrag, smiler Øistein.
- Vi deltar som sedvanlig med innsendelser både
i lærlingklassen og med arbeider fra våre faglige
tungvektere. Selv om det ikke blir fest, er vi så heldige at vi disponerer et auditorium med plass til 280
deltagere i tilknytning til hovedkontoret i Oslo sentrum. Her er det plass nok til at vi kan ha en forsvarlig intern samling, så vi kan være med å dele
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bedømmingen og glede oss over prestasjonene i
trygge omgivelser.
- For egen del, kan jeg legge til at vi planlegger et
høsttreff i regi av HeadQuarter. Det tror jeg blir et
etterlengtet arrangement, og vi kommer til å legge
inn mye engasjement for å få dette til å bli årets
sosiale samling, avrunder Øistein.

INGEN PERMITTERINGER

Etter gjenåpningen i april i fjor har administrasjonen i Adam og Eva hatt fokus på å ha
alle i jobb.
- Vi har ikke permittert noen siden gjenåpningen, og vi har drevet skolen på en måte
som er trygg og gir et fullverdig utdanningsløp. Heldigvis har vi ikke hatt noen tilfeller av
koronautbrudd i våre salonger, bank i bordet. Vi får håpe det fortsetter sånn. Men det
viser også at vi kan holde smitten nede ved
å gjøre riktige og gode smitteverntiltak, sier
Øistein.

R O C K ’ N R O L L AT T I T U D E

- I 1973 startet jeg Adam og Eva i NAF huset i Oslo
sentrum, sammen med blant andre Per Kristian
Idebøen. Da eksploderte etterspørselen. Vi ble en
salong for både damer og herrer, med en fashion
orientert profil. Folk likte vår Rock’n Roll attitude og
vi hadde fulle lister, selv om vi doblet prisene. Dette
var vår kick-off og var med på å forandre bransjen,
mener Øistein.
- Siden har det gått slag i slag. Det vanskeligste er
ikke å holde ut gjennom 50 år, men å holde seg i eliteserien. Øystein Rudolfsen minner meg stadig på
historien da han spurte om et godt råd da han startet i L’Oréal. Mitt råd var; Du må ha litt noia hver dag
når du våkner. Da skal du se at det går bra, humrer
Øistein.
- For øvrig jobber Per Kristian og jeg fortsatt
sammen. Spaghetti Frisør, som Per startet opp, er
nå en del av Adam og Eva Gruppen.

BRØT KVINNEFRONTEN!

Øistein er medlem av Intercoiffure, men det
ikke alle vet, er at han ble den første herrefrisøren i denne organisasjonen.
- De profilerte bransjepersonlighetene Arild
Martinsen og Tom Eriksen ønsket å få meg
med i Intercoiffure. Men det var ett stort problem. Denne verdensomspennende organisasjonen var bare for damefrisører. Siden jeg
var utdannet herrefrisør og barberer, måtte de
overtale de store herrene i Paris til å gjøre om
på statuttene. Det klarte de, og dermed ble jeg
den første herrefrisøren i verden (!) som ble
med i denne eksklusive organisasjonen. Det
synes jeg er kult å tenke på, humrer Øistein.

RESPEKT FOR
ORGANISASJONSARBEID

På tross av et uoppslitelig engasjement, har
ikke Øistein engasjert seg i organisasjonsarbeid i bransjeforeningen NFVB. Det er flere
grunner til dette.
- Jeg har vel i bunn og grunn hatt fokus på å
drive forretningsmessig utvikling av egne prosjekter. Det har tatt all min tid og krevet mye.
Med unntak av at jeg en periode under direktør Olav Eikemo satt i forbundets tariffutvalg,
har jeg ikke hatt tillitsverv. Jeg må derfor si at
jeg har den dypeste respekt for bransjefolk
som engasjerer seg i organisasjonsarbeid,
det være seg Espen Sævold, Edel Teige, Eva
Moi Skøie og Lars Terje Skjæveland i nyere tid,
eller veteraner som Alf Terje Farstad, Helge
Auster, Arild Bjørnstad, Maja Moi, Arild Martinsen og Randi Eriksen i sin tid. Vi trenger folk
som har overskudd til å engasjere seg for å
løfte opp viktige bransjespørsmål.

NFVBs medlemmer
er både konkurrenter
og kollegaer. Alle
heier på og inspirerer
hverandre. Det er et
fellesskap som løfter
bransjen.

TOMMELEN OPP FOR NFVBS LEDERPROGRAM

Adam og Eva Gruppen driver Norges største private utdanningsinstitusjon, med Adam og Eva Skolen og
videreutdanning gjennom Adam og Eva Akademiet. I tillegg kommer interne utdanningsprogrammer. Men
man trenger også å se ut over egne rekker, mener Øistein.
- Vi har sendt den største kontigenten deltagere til NFVBs lederutdanningsprogram, og tilbakemeldingen
fra deltagerne er så postiv, at dette er noe vi har tenkt å fortsette med. Vi trenger å utvikle våre ledertalenter, og jeg vil oppfordre andre til å investere i medarbeidernes utvikling, så vi totalt sett hever nivået i bransjen. Det krever kunnskap for å drive en virksomhet som er så personalavhengig som vår bransje, og vi må
erkjenne at ledelse er et fag som må læres.
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legge til, men hva du kan ta bort som kan
fortelle historien på en sterkere måte»

ÅRETS FRISØR - REGION 1
→ Anette Savjord

Esperanza Frisører AS

→ Calvin Stene

H2 Nordre AS

→ Diana Jakobsen Wilhelmsen

Kry Frisør AS

→ Elisabeth Rendall

Coma AS

«Keep it simple»
«Ikke kopier andre.
Væ r o r i g i n a l ! »

ÅRETS FRISØR - REGION 2
→ Kristine Årsvold

Modern Design AS Avd. Amfi Vågen

→ Laila Lorentzen

CanCam Kremmergården

→ Nina Strid

Hair Fashion AS

→ Pia Dietrichson

Bowie AS

ÅRETS FRISØR - REGION 3
Å R ETS F R I S ØR 2 0 2 1

→ ElseMarie Kasmer

Apples and Diamonds frisør

→ Linda Olufsen

Linda Olufsen Frisør/sminkør

→ Svetlana Jouini

Studio S. Style

→ Ulrika Enochsson

Hairport Frisør AS Avd. 2 Råholt

ÅRETS FRISØR 2021 JURYEN:

M e d øy n e fo r k r e a t i v i t e t ,
i n s p i r a s j o n o g va r i a s j o n

ÅRETS FRISØR - REGION 4
→ Inger Lise Moa

Adam og Eva Grensen

→ Magnus Sigtbakken Holm

Adam og Eva Gamlebyen

→ Natalie Beckford

Adam og Eva Grensen

Årets jury består av Angelo Seminara, Ken Picton og Joakim

ÅRETS FRISØR 2021:

→ Tonje Dahlen

Adam og Eva Frisør AS Avd. Strøget

Roos. Hver for seg enestående. Sammen utgjør de et kraftverk.

Og de nominerte er…

→ Kamila Lidia JaneckaSkalska

Camilla Frisør JaneckaSkalska

arbeider har fått en god vurdering.

→ Karam Abdelhadi

Idol The Lord of Hair AS

→ Linda Olufsen

Linda Olufsen Frisør/sminkør

Etter et års koronafravær kan NFVB igjen presentere Norges fremste

→ Stian Lund Hernes

Adam og Eva Frisør AS Avd. Strøget

fotokonkurranse for frisører. Bidragene er vurdert av en svært kompetent internasjonal jury, noe som løfter æren av å være nominert –

N Y K AT E G O R I

Konkurransen er som dere kjenner den fra tidli

Adam og Eva GlasMagasinet AS

→ Elisabeth Arntsen

Coma AS
Adam og Eva Grensen

gere, men med ett inspirerende tillegg: Årets Kre
ative Team! Her snakker vi kreative samarbeids
prosjekter av beste klasse. Dette er en spennende
kategori, med mange fine bidrag.

→ Tommy Meistad

Kvass Frisør AS

→ Carina Montén

Hairport Frisør AS Avd. Sandaker

ENERGI SOM VOKSER

→ Eirik Thorsen

Adam og Eva Grensen

Kreativitet trenger impulser, og alle de nominerte
arbeidene gir god energi til alle fagutøvere. Selv om
man ikke deltar i konkurranser som Årets Frisør, så
er det enormt utviklende å jobbe med kolleksjoner.
Alle «navn» i bransjen har brukt mye tid på dette.
Men først og fremst er det gøy! Planlegg allerede nå
for dine nye kolleksjoner.

Selv med en digital juryering har juryen jobbet
omtrent som tidligere år. Hver og en velger ut sine
favoritter, og så går man sammen og diskuterer seg
fram til de fire nominerte og vinnere i de forskjellige
kategoriene. Selv om juryen har litt forskjellig bak
grunn, er de enige om om hva som er viktige ele
menter i juryeringen.

ÅRETS LÆRLING
→ Christer Altenborn
→ Marte Larsen

og enda mer for de som til slutt blir en prisvinner.
Tidligere har juryen kommet til Oslo og vurdert
hundrevis av foto som har vært satt opp på lange
vegger. De har nærstudert og diskutert bilder
sammen, og «funnet hverandre» som bransje
nerder. I år har selvfølgelig alt foregått digitalt.
Juryen har fått oversendt bilder, og møttes på
Teams for gjennomgang og diskusjoner. Også her
savner alle selvfølgelig de fysiske møtene, men
dynamikken i de digitale diskusjonene ble svært
god. Juryen fant hverandre, og de fleste vil nok
nikke anerkjennende til juryens valg av nominerte.

Konkurranse deltakerne kan være trygge på at deres innsendte

ÅRETS HERREFRISØR

INSPIRERT JURY

Juryen er samstemte på at Årets Frisør konkur
ransen viser en høy grunnkompetanse blant del
takerne. De uttrykker at bidragene er mer «beha
gelige» å se på enn de har erfart i andre liknende
konkurranser, selv i Avant Garde kategorien. Spe
sielt fremhever de at bidragene i lærlingekatego
rien viser en fantastisk kvalitet. Det lover jo svært
godt for fremtiden.
 Generelt har jeg sett mange kreative og inspire
rende hår og bilder med store variasjoner i utse
ende og kreativ retning. Det er alltid sterke og min
dre sterke bilder, og det viser også vekstnivået,
forteller Joakim Roos.
 For meg er det å jobbe med bildedesign det å

ÅRETS AVANT GARDE

→ Gunn Mari Sørløkk

Meldal Frisørsalong ANS

→ Thomas Mørk

Loud Hair

ÅRETS KREATIVE TEAM
→ Adam og Eva Frisør AS
→ Coma AS
→ Finess Hårstudio AS
→ PÅHÅRET frisør AS
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kunne fortelle en historie med bildene eller kollek
sjonen som blir laget. Jeg tror det er viktig å finne
en rød tråd i det du vil kommunisere og jobbe rundt
det. Det gjelder å finne et fokus! Du må lære at det
er ikke hva du skal legge til, men hva du kan ta bort
som kan fortelle historien på en sterkere måte, sier
Joakim.
RÅD FRA JURYEN

 «Keep it simple» er juryens enkleste råd til alle
som sender bilder til slike konkurranser. Det hand
ler om å formidle et budskap som skal forstås. Det
skal vise forståelse for en helhet, der fagkunnskap
synliggjøres på flere nivåer.
 Det å vinne en slik konkurranse krever tålmo
dighet. Det handler om å ta med seg erfaringer
og lære av egne feil, men også om å være villig til
å bruke tid og ressurser på å utvikle seg selv som
fagperson og i det å arbeide med foto.
 Det er lurt å følge med på hva som skjer i andre
liknende konkurranser andre steder i verden, men
ikke kopier andre. Vær original!

ANGELO SEMINARA

KEN PICTON

JOAKIM ROOS

Angelo Seminara er en av de fremste
og mest originale frisørene i vår tid. Fire
ganger (!) vinner av BHA British Hair
dresser of the Year Award og tre gan
ger vinner av Grand Trophy AIPP Award.
Merittlisten er mildt sagt stor!
Seminaras arbeider er kjent for stilska
pende kreativitet og fantasi utenfor kate
gorisering. Hans tilnærming er som en
kunstner, designer eller oppfinner, som
fantasifullt oversetter observasjoner av
verden til utrolig originale former og far
ger.
Han følges ivrig av frisører, fotografer,
stylister og modeller over hele verden.
Moteukene i Paris, New York, London
og Milano har vært på reiseruten hans,
og han har jobbet med Chanel, Valen
tino, Hermes, Stella McCartney, Dolce &
Gabbana, Alexander McQueen, Vivienne
Westwood ... listen fortsetter. Han får
regelmessig oppdrag fra mange av ver
dens ledende mote og stilmagasiner,
inkludert Harpers Bazaar, Vanity Fair,
Italian Vogue, French Vogue, The Sunday
Times, Mixte og Dazed and Confused.
Angelo har også tidligere vært jurymed
lem for Årets Frisør, og det er en stor
glede å kunne ønske ham velkommen
tilbake for å vurdere årets konkurranse
bidrag.

Ken Picton er blant annet fem ganger
vinner av Wales and South West Hair
dresser of the Year, og er den første wali
seren som er med i BHA Hall of Fame.
Ken ble også kåret til årets BHA Colorist i
2013 med Paul Dennison etter å ha skapt
sin innovative kolleksjon inspirert av
Andy Warhols popkunsttrykk av Marilyn
Monroe. En uke senere hentet han pri
sen Fellowship’s Fashion Focus Image
of the Year for sitt Chunky Plaitsbilde fra
Automikkolleksjonen. Listen over priser
er lang, både som kreativ frisør og som
dedikert salongleder. Vi kan også nevne
Most Wanted Businessman of the Year
2009 og Fellowship UK Salon of the Year
2009 & 2010.
Salongen ligger nær et BBC TVstudio,
og de jobber med en rekke programle
dere og skuespillere, samt og forskjel
lige idrettsutøvere innen rugby, fotball og
ishockey.
Picton jobber også bak kulissene på
moteshow som LFW, og han er nåvæ
rende president for «The Fellowship for
British Hairdressing».

Joakim Roos har gjennom det meste av
sin yrkeskarriere vært involvert i utdan
ning på en eller annen måte, og i for
skjellige nivåer og kapasiteter. Han er en
sann frisørglobetrotter, og reiser verden
rundt med over 30 land på besøkslisten
hvert år. Han er opptatt av å oppleve kul
turen så vel som det kreative aspektet,
og forstå hvordan skjønnhet tolkes i de
forskjellige deler av verden.
Joakim har vært tilknyttet flere store pro
duktselskaper, samt vært teknisk direk
tør for ulike store salongkjeder i Asia.
Det har gitt ham en unik erfaring og for
ståelse for behovet for utdannelse på for
skjellige nivåer i vår bransje.
Vi kan ellers ta med følgende små glimt
fra hans lange merittliste:
Intercoiffure Mondial Globe Educator
Award 2013 og Intercoiffure World Aca
demy Trainer. OMC European Champion
2003 (3 gull), 2 gull i Americas cup Chi
cago 2004. Trener for det kinesiske land
slaget (med gull i mange mesterskap),
og trener nå for det medaljevinnende
svenske landslaget.

«Every now and again someone comes
along who changes the agenda.
Angelo has such a passion and a commitment to his work, hairdressing is not his
job – it’s his life.»

DIGITAL FOTOKONKURRANSE
Koronapandemien har sørget for at vi har måttet tenke nytt og gjennomføre
fotokonkurransen på en annen måte. Både NFVB som arrangør og del
takeren vil ha med seg erfaringer til neste års konkurranse. Det blir i frem
tidige konkurranser kun innlevering av bidrag digitalt, og juryen vil også
gjøre sitt arbeid digitalt.

TREVOR SORBIE MBE
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Etter et års koronafravær kan NFVB igjen presentere Norges fremste fotokonkurranse for frisører.
Bidragene er vurdert av en svært kompetent internasjonal jury, noe som løfter æren av å være nominert – og enda mer for de som til slutt
blir en prisvinner.
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Politikk 2020
NFVBs fremste oppgave er politisk påvirkning. Strategien vi jobber etter er laget for
å kunne nå mange konkrete mål, som hver for seg krever politikkutforming.
POLITIKK I PRAKSIS
NFVB jobber politisk gjennom høringssvar, utvalgsmøter
på Stortinget, direkte jobb mot enkeltpolitikere og -partier,
forankringer i forvaltningen, samarbeid med fagforbundet
og, ikke minst, gjennom tett samarbeid med fellesskapet i
NHO. Tilknytningen til NHO er her helt sentral, den åpner
dører, gir oss lytteposter og fører til gjennomslag av stor
betydning for bransjen. Landsforeningen vår, NHO Service
og Handel, har dyktige ressurspersoner, dedikert politisk
påvirkning og myndighetsarbeid, noe bransjen vår drar
enorm nytte av.

Rammebetingelsene i bransjen er under stadig press, og
mange bedriftseiere opplever at det blir mer krevende å
starte og drifte en lønnsom og god bedrift med sikre arbeidsplasser. Allikevel ser vi at det etableres en mengde
nye bedrifter i bransjen hvert år. Kanskje er det litt for
mange nyetableringer i bransjen. Overetablering med
mettede markeder er en utfordring mange steder. Det gjør
det krevende å få tak i og beholde de rette fagfolkene, og
medfører også sterkt prispress i en bransje som allerede
har lave marginer.
KO N T I N U E R L I G PÅV I R K N I N G S A R B E I D
I 2020 har vi som vi alltid jobbet med politikkutforming
innenfor kompetanse/utdanning, arbeidsliv og næringspolitikk. Som vår primære oppgave har det vært viktig,
selv i et år sterkt preget av korona, å ikke slippe tak i det
påvirkningsarbeidet som kontinuerlig pågår for å bedre
rammebetingelsene i bransjen.
Særlig innenfor kompetansepolitikk har mye skjedd i
2020, med betydelige gjennomslag. NFVB har leder av
Faglig Råd for «Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign», og sammen med arbeidsgruppene i de fire
kompetanse/utdanningsrelaterte utviklingsprosjektene i
NFVBs strategiprogram har vi fokusert på å få til en bedre
grunnutdannelse i fagene våre.
«Fagbrev for hudpleie» er godt underveis, og innebærer
betydelig politisk arbeid for å sikre støtte og gjennomføring.
Sist, men ikke minst, har NFVB en avgjørende rolle i tilbudet i våre fag innen «Bransjeprogrammet», et statsfinansiert kompetanseprogram for fagarbeidere som ønsker og
behøver ny kompetanse.

KORONA OG POLITISK ARBEID
I forbindelse med Covid-19 har NFVB jobbet svært tett
med FHI og Helsedirektoratet for å sikre smitteforsvarlig
drift i bransjen. Det er ikke å komme fra at 2020 har vært
et år der også politikkutforming og politisk påvirkningsarbeid i hovedsak har stått i koronaens navn.
Fra regjeringen den 12. mars varslet inngripende tiltak
for å bremse utbruddet av Covid-19 og få kontroll over situasjonen, har NHO Service og Handels myndighetskontaktarbeid i all vesentlighet konsentrert seg om næringslivets behov og rammevilkår i møte med dette. Arbeidet
har omfattet oppstrøms bransjearbeid, for å få på bordet
hvordan de ulike smittevernsrestriksjonene påvirker næringsdriften og hvilke behov som finnes for kompenserende ordninger, informasjon og smittevernstilpasning.
Det har vært et omfattende samarbeid i landsforeningen
på tvers av bransjer, og innad i NHO-fellesskapet, for å
sikre posisjoner med bred dekning der det er mulig og
samtidig synliggjøre problemstillinger og utfordringer
som er bransjespesifikke. Ved siden av arbeidet vi har kanalisert gjennom NHO, med hyppige møter på direktørnivå og i politisk forum, har også NHO Service og Handel
hatt omfattende myndighetskontakt direkte inn mot regjeringsnivå, administrative nivåer i departementer og direktorater, samt ikke minst overfor Stortinget – herunder
både regjeringspartier og opposisjonspartier.

T RY K K PÅ K J E R N E S A K E R
Innenfor næringspolitikk og arbeidslivspolitikk har vi fortsatt å ha trykk på våre kjernesaker; Kampen mot svart arbeid, konkurranse på like vilkår, forsvarlig drift av salonger, tilsynspolitikk, HMS, økonomiske rammebetingelser
for personalintensive næringer, mm.
Blant våre gjennomslag i 2020 er at såkalt «medisinske»
kosmetiske behandlinger likestilles med andre kosmetiske behandlinger gjennom at også disse nå er underlagt
merverdiavgift, et mangeårig politisk løp som kulminerte i
endelige beslutninger i 2020.
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nedstengt skulle kompenseres ekstra i den lovede kompensasjonsordningen. Arbeidsgiverperioden for koronarelatert sykefravær ble for øvrig redusert fra 16 til 3 dager.
Regjeringen lanserte videre en kompensasjonsordning for
næringslivet, som skulle dekke faste kostnader ved høyt
omsetningstap som følge av nedstengning og smittevernstiltak. I dette arbeidet, hvor NHO hadde en svært sentral
posisjon i samarbeid med LO overfor regjeringen, jobbet
vi for at bedriftenes egenandel skulle være lav og bortfalle
helt for bedrifter som hadde næringsforbud, samt for en
lav terskel på omsetningstap for å være støtteberettiget
og tilsvarende høyt støttenivå.
Hele NHO-fellesskapet bisto aktivt i arbeidet med smittevernsveiledere for ulike bransjer. For Frisør- og velværebedriftene sørget NHO Service og Handel for oppmerksomhet rundt det forhold at selv med gjenåpning ville en
næring med små marginer fortsatt tape penger på å holde
åpent når antallet kunder en kunne behandle samtidig var
beskåret. Dette for å sikre en fortsatt kompensasjonsordning uten egenandel, eller med egenandel på lavt nivå, og
samtidig at nivået på omsetningstap skulle settes med lav
prosent for støtteberettigelse.

FA S E I N N D E L I N G AV A R B E I D E T
Veldig mye av det politiske arbeidet med Covid-19 har vært
av gjentagende art, både siden det har vært jobbet inn mot
forskjellige nivåer og ulike kanaler, fordi forslag det ikke
har vært gjennomslag for ved ett tilfelle, har kunnet vært
mulig å jobbe videre med, og fordi selve smittespredningen og tiltakene har endret seg gjennom de månedene det
er snakk om. For å systematisere informasjonen følger
her en faseinndelt tidslinje.

Mot slutten av fase én, begynte gjenåpningen av samfunnet og en ville ha en tilpasset tilbakevendelse til mer normal virksomhet. NHO Service og Handel jobbet for å opprettholde en linje hvor bransjene følger de anbefalinger
som til enhver tid kommer fra FHI og Helsedirektoratet,
og prioriterte å jobbe for kompenserende tiltak for de konsekvensene smittevernstiltakene medførte.

FA S E 1 ( 1 2 . M A R S – J U N I )
Utbrudd, nedstenging og oppmyking.
Da regjeringen den 12. mars la frem forslag til umiddelbare tiltak for å bremse smittespredningen fikk dette store
konsekvenser for næringslivet. For frisør- og velværebedriftene innebar tiltakene næringsforbud frem til 27. april.
Regjeringen lanserte tidlig utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, etablerte to lånegarantier
for å sikre likviditet for bedrifter, samt lanserte at det ville komme endringer i permitteringsregler mv. De første
dagene var innsatsen konsentrert om å utvide permitteringsordningen og redusere lønnsplikt for arbeidsgivere
under varsling. Tilsvarende var det et prioritert arbeid å
redusere arbeidsgivers lønnsplikt ved sykefravær.

FA S E 2 ( J U N I – O K T O B E R )
Ivaretagelse av posisjoner, sikre kompensasjoner for
inntektstap mv.
Sommeren 2020 tydet mye på et norsk samfunn som søkte
tilbake til en mer normal situasjon. Fra og med St. Hans
til og med 7. august skjedde det lite, både som følge av
ferieavvikling, lite aktivitet i myndighetsarbeidet og fordi
smittespredningen var under kontroll. Vårt primære arbeid i denne fasen handlet om å sikre kompenserende
ordninger for bedrifter som på grunn av smittevern hadde omsetningstap, samt at bedriftenes utgifter knyttet til
smittevern for ansatte og kunder, altså økt renhold, antibac og masker, skulle tas med som faste utgifter i kompensasjonsordningens beregninger.
Den generelle kompensasjonsordningen var ment å skulle
avvikles fra og med september 2020. Da smitteutviklingen
på sensommeren viste seg å være stor og økende, begynte regjeringen med innstramminger igjen begynnelsen av
august. Disse var særlig rettet mot uteliv og reising, blant
annet med nasjonal skjenkestopp ved midnatt. For å møte
dette ble det også lansert en ny kompensasjons-ordning
som var rettet mot reiseliv/uteliv. For NHO Service og
Handel ble hovedmålet at også bransjer som ikke var reiselivsbedrifter, men som baserte omsetning på reiseliv og
turisme skulle falle innunder ordningen.

Gjennom Stortingets arbeid i uke 10 og 11 ble arbeidsgivers lønnsplikt under permittering redusert fra 15 til 2
dager. Imidlertid var dette noe som først ville ha gjeldende
virkning fra og med Stortingets lovbehandling, da Grunnloven ikke tillater å gi lover tilbakevirkende kraft.
For frisør- og velværebedriftene som sendte permitteringsvarsel 12. mars innebar dette lengre periode med
lønnsplikt enn 2 dager, men samtidig at lønnsplikten også
for bedrifter som permitterte tidlig ville få avkortet lønnspliktperiode fra og med Stortingets vedtak. For en bedrift
som permitterte 13. mars og etter gammelt lovverk skulle
hatt lønnsplikt i 15 dager ble sånn sett perioden forkortet
til 7 virkedager.
Da det ikke var mulig å få tilbakevirkende kraft på lønns
plikt endret vi (og NHO) strategi for at bedrifter som ble

20
ÅRSRAPPORT

NFVBs tilknytning til NHO
– G j e n n o m s lag s kraf t o g
m e d le m ss e r vi ce
NFVB er en selvstendig bransjeorganisasjon tilknyttet NHO. Dette har gitt oss ekstra krefter og
gjennomslag for mange saker av stor betydning for
vår bransje. I sum sparer medlemsbedriftene årlig
store beløp som følge av de politiske vedtak og tiltak vi har oppnådd i samarbeid med NHO. I tillegg
så har medlemmene tilgang på et stort kompetansenettverk, både fra NHOs hovedkontor og fra regionkontorene.
ST E R K E R E PÅV I R K N I N G
NFVB er tilknyttet NHO gjennom landsforeningen
NHO Service og Handel. NFVBs administrasjon er
samlokalisert i NHO Næringslivets Hus, og hatt
meget tett og god dialog. Tillitsvalgte i NFVB har
hatt plass i NHO Service og Handels styre.
Det er også NHOs landsforening som fører tarifforhandlingene for frisører på vegne av NFVB. Selv om
det er relativt få frisørbedrifter med tariffavtale, så
brukes tariffen som veiledende standard i mange
frisørbedrifter.

FA S E 3 ( O K TO B E R O G U T Å R E T )
Nytt utbrudd og ny nedstenging.
På tross av smittevernstiltakene som ble iverksatt fra primo august og en gradvis tilstramming av disse, innvarslet
smitteutviklingen utover høsten at vi sto overfor et nytt,
stort utbrudd, på linje med mars 2020. Vårt hovedanliggende ble i denne fasen tredelt: For det første at vi skal
forhindre at et nytt større virusutbrudd skulle innebære
næringsforbud, slik frisør- og velværebedriftene hadde
12. mars – 27. april.
Dernest måtte den generelle kompensasjonsordningen
gjeninnføres, med lav eller ingen egenandel, lav terskel
for støtteberettigelse som følge av at næringslivet hadde
blødd gjennom hele 2020 og et tilstrekkelig kompensasjonsnivå. Til sist: At permitteringsordningen ble utvidet
ytterligere – i første omgang til 52 uker, men vi lanserte
allerede i oktober at det kunne være behov for ytterligere
forlengelse frem til over sommeren.

BEDRE MEDLEMSSERVICE
NFVBs medlemmer har direkte tilgang til gratis advokathjelp, en svært verdifull service for alle medlemsbedrifter med ansatte. NFVBs administrasjon
har også benyttet kompetanseressursene i ulike
saksutredninger. Denne nytten har vært svært stor
i komplekse saker.

Mot slutten av året, hvor det viste seg at virusutbruddet
var på samme nivå eller over det vi opplevde i mars, har
vi jobbet for å utvide permitteringsordningen ytterligere. I
uke 2 lanserte regjeringen en plan om en ytterligere utvidelse av permitteringsordningen til 1. juli 2021. Videre
vil regjeringen også komme med nye/forlengede tiltakspakker. NHO Service og Handel jobber for at permitteringsperioden skal strekkes over sommeren og frem til
september, og at en tilsvarende utvidelse også må komme
på plass for kompensasjonsordningen.

Advokatene Sigbjørn Mygland og Tonje Thue Width er
ledere for arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel.
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Strategiprogram 2017 - 2025
NFVB besluttet i 2017 en ny strategi gjeld
ende for perioden 2017 - 2025. Den er tatt
ut i et strategip rogram med flere utviklings
prosjekt. Prosjektene støtter opp de tre strategiske hovedpilarene:  
•
Utdanning og kompetanse
•
Verving og medlemspleie
•
Omdømmebygging

Kompetansebygging for medlemmer:
Prosjektets overordnede mål var å etablere kompetansetiltak slik at lederne av medlemsbedriftene skulle øke sin
kompetanse og drive effektivt og lønnsomt med fornøyde
medarbeidere og kunder.
NFVB Lederutviklingsprogram første kull startet opp i
Oslo med 21 deltagere oktober 2019. Målet var å starte
et nytt program hvert halvår. Det har også vært et mål å
kunne tilby oppstart av program utenfor Oslo. Kull 3 startet opp i Ålesund, kull 4 i Oslo og kull 5 er planlagt med
oppstart i Bergen.

Strategiprogrammet hadde oppstart av flere prosjekter
våren 2018, og med en plan for videre oppstart gjennom
2018 og 2019. Strategiprogrammet som helhet har en
varighet frem til 2025. Fase 1 med konseptuell utvikling
2020 og Fase 2 og 3 med implementering og gjennom
føring i perioden 2021 – 2025.
PROSJEKT MED LEVERANSE I 2019:
Konkurranse som rekruttering:
Prosjektet leverte i 2019 den konseptuelle delen av prosjektet med beskrivelse av konsept for NFVB Konkurranse
program, samt forslag til mandat for konkurranseutvalg.
Prosjektet ble overført ny fase med gjennomføring i administrasjon og forvaltning. NFVB konkurranseutvalg med
nytt mandat ble etablert i 2020, og vil arbeide videre med
utvikling.
Videre har prosjektet levert forslag til kompetansebehov i
en prioritert rekke. Behovene ble utarbeidet etter innspill
fra bransjen. Gjennom Bransjeprogrammet har NFVB i
samarbeide med FFF og Kompetanse Norge kunnet tilby
muligheter for kompetanseutvikling på flere av de prioriterte områdene. Dette gjelder blant annet områdene digitalkompetanse, økonomi og markedsføring i tillegg til
HMS og Veileder/instruktørutdanning.
Prosjektet er avsluttet og videre drift og forvaltning er
overført administrasjonen. Prosjektdeltagerne benyttes
fortsatt for innspill og høring i forbindelse med kompetansetiltak for medlemmer.
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Illustrasjon: Prosjektene i NFVBs strategiplan ligger tegnet inn med ulike tidslinjer. Gjennomføring av de ulike prosjektene henger sammen med en
rekke faktorer, blant annet koronautviklingen og beslutninger på årets landsmøte.

S T R AT E G I P R O G R A M 2 0 2 0
Prioriteringer
Strategiprogrammet er godt i gang og det konseptuelle
begynner å formes. Flere av prosjektene har avhengigheter til beslutninger utenfor NFVB og krever både politisk
jobbing og forankring hos myndighetene. Det ble gjort en
grundig gjennomgang av status og ressurssituasjon for
prosjektene i styresamling i februar 2020. Etter denne
gjennomgangen ble det besluttet følgende prioriteringer
for videre gjennomføring:

Oppstart av prosjekt med plan for fremdrift utarbeides
og fremlegges
•
Høyere yrkesfaglig utdanning
•
Rekruttering til faget
Øvrige prosjekt i strategiprogrammet overføres til administrasjonen for implementering og drift, der medlemsverv
ing vil ha prioritet.
Flere av prosjektene som overføres for videre gjennomfør
ing og implementering vil først få full effekt når
organisasjonsstrukturen med regionalisering er på plass.
Prosesser for tilrettelegging er startet og utvikles parallelt med prosjekt for organisasjonsstruktur.

Utviklingsprosjekt som skal prioriteres i henhold til
plan for 2020
•
Autorisasjon av bedrifter
•
Svennebrev m/fordypning
•
Fagbrev Hudpleie
Prosjekt Integrering har definert en anbefalt modell for
integreringsarbeid. Prosjektet avventer prosjektfinansiering for videre fremdrift for en pilotering. Administrasjonen
blir samtidig bedt om å vurdere alternative initiativ som
løper innenfor integreringsarbeid.
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Godt samspill ut i alle regioner. Prosjekt Organisasjonsstruktur jobber med å
finne optimale løsninger, gitt de ressurser som finnes og de som må skapes.

PROSJEKT ORGANISASJONSSTRUKTUR
Landskonferansen 2020 hadde hovedfokus på utvikling
av organisasjonen med tema samspill. Hvordan bygge
et sterkt lokalt apparat som jobber i samspill med NFVB
sentralt. Kommunikasjon og samspill er nøkkelord.

De vedtatte prosjektene i strategiprogrammet produserer nye oppgaver som NFVB skal levere på. Implementerings- og driftsfasen er helt kritisk for suksess, og implementering og drift skjer i all hovedsak lokalt og regionalt,
ikke i NFVB-administrasjonens lokaler i Oslo.  
Prosjektet «Organisasjonsstruktur» skal identifisere hva
slags ressurser og kompetanse som skal til for å sikre suksess i fremtiden, og gi svar på hvordan vi skal organisere disse ressursene på den mest kostnadseffektive og
treffsikre måten.  

NFVB har etablert 3 strategiske hovedpilarer som er
førende for utviklingsprosjekt i strategiprogrammet
og prioritering av aktiviteter. De 3 strategiske hovedpilarene, som beskrevet innledningsvis, var tema for
gruppeoppgaver både i forkant av landskonferansen
og på selve konferansen. Dette har gitt prosjektet god
innsikt og innspill til videre utvikling. Det jobbes videre med å utarbeide den overordnede strukturen som
skal legges frem på landsmøtet i mars 2021 for beslutning og vedtak.

Landsmøtet 2019 gjorde vedtak om obligatorisk lokalt og
nasjonalt medlemskap i NFVB, det vil si at alle medlemmene skal ha en tilknytning i sitt nærmiljø/region i tillegg
til NFVB sentralt. I tillegg ga landsmøte sin tilslutning
til at forslag til anbefalt ny organisasjonsstruktur legges
frem på landsmøte i 2021.
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NFVBs kommunikasjon:

Samspill i alle kanaler
I denne landsmøteperioden har det vært helt avgjørende med gode kommunikasjonslinjer ut til medlemmene. Under hele koronafasen har medlemsbedriftene fått rask
informasjon og hjelp til håndtering av Covid-19 utfordringer. NFVB har en liten administrasjon, men har aktiv tilstedeværelse i alle kommunikasjonskanaler.

N Y H E TS B R E V PÅ E-POST
Alle registrerte eiere/ledere får viktig informasjon direkte
på e-post. Dette har under det mest intense koronatrykket
vært flere ganger om dagen, til mer sporadisk etter behov.
E-postene har også vært med vedlegg som smittevernguide, sjekklister, plakater og annet markedsmateriell til
salongene.

mer fordypende og kvalitativt, og NFVBs magasiner forsterker NFVBs profil og rolle, med styrking av medlems
tilknytning. Det distribueres også til ikke-medlemmer og
skoler, og virker rekrutterende både til forbund og bransje. Opplag Frisør ca. 6600, opplag SALONG Hud & velvære ca. 3200.
MØTEPLASSER
NFVB har etablert
viktige møteplasser
for engasjerte bransjefolk, som Hår &
Skjønnhet/Beauty is
Business, NM, Prisfest, landsmøter og
landskonferanser. I 2020 ble disse tradisjonelle møteplassene koronaavlyst, men NFVB har nå gjennomført flere digitale medlemsmøter, inkludert digital landskonferanse.
NFVB vil også etter at koronaen er historie fortsette med
å utvikle digitale møteplasser, parallelt med de fysiske.

HJEMMESIDEN NFVB.NO
NFVBs nettside har fått en stadig
viktigere rolle som sentralt infor
ma
sjonssted for hele bransjen.
Foruten nyhets
publisering er det
faner for koronainformasjon, kurs,
medlemsfordeler, ledig stilling, aktiviteter og strategi, NFVBs magasiner og kontaktinformasjon til alle
i administrasjonen, styret, laug og
tillitsvalgte.
SOSIALE MEDIER
NFVBs Facebook og Instagram har ulike, men samspillende funksjoner. Facebook informerer om aktiviteter,
hendelser og det man bør få med seg. Det er løpende, lett
delbar informasjon, og inkluderer medlemsfordeler og tilbud. Instagram er primært en inspirasjonskanal, med økt
aktivitet på Insta-stories. NFVB_Insta har nøye balansert
miks av inspirasjon og informasjon. NFVB Facebook har
rundt 7700 følgere, NFVB_Insta har rundt 3800 følgere.

S T R AT E G I S K K O M M U N I K A S J O N
Fra NFVBs strategi: ”Utvikling og formidling av relevant og
verdiøkende informasjon og inspirerende innhold, for kunnskapsspredning og omdømmebygging for bransjene og
fagene. Utvikle og formidle attraktivt innhold eksternt med
mål om å rekruttere og beholde de rette talentene til fagene.”
S A M F U N N S A N SVA R O G KO M M U N I K A SJ O N
NFVB skal sette dagsorden i frisør- og velværebransjen,
og være talerør for en samlet næring. Vi skal inspirere for
rekruttering til fagene. Vi skal bygge omdømme internt og
eksternt for å bygge yrkesfaglig stolthet og motivasjon til
videre utvikling. NFVB skal være den fortrukne og mest
troverdige kilden til informasjon om bransjen og faget.
Vi skal ha beredskap på alle former for henvendelser fra
ulike myndigheter og media. NFVB skal jobbe proaktivt
mot pressen og initiere relevante saker i media. NFVB
skal sørge for representasjon i miljøer der relevant poltikk
utvikles og besluttes.
Hovedmålgrupper for kommunikasjon
→
Medlemskontakt
→
Bransjekontakt
→
Samfunnskontakt

NFVBS MAGASINER
Magasinene FRISØR og SALONG Hud & velvære retter seg
mot hver sin faggruppe, og har en viktig inspirerende rolle
for fagutøvere med hjerte for bransjen. Magasiner har en
helt annen oppmerksomhet enn digitale sider. Man leser
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Styrets beretning

Norske frisør-og velværebedrifter

VIRKSOMHETENS ART OG LOK ALISERING
• Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en
bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for frisørbransjen og andre skjønnhetsfag i Norge.
• NFVB og medlemsbedriftene er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom lands-		
foreningen NHO Service og Handel.
• Internasjonalt er NFVB tilsluttet Nordisk Frisørmesterforbund (NFF), den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen Coiffure EU (CEU), samt verdensorganisasjonen Organisation Mondiale Coiffure (OMC).

Etter styrets oppfatning gir regnskapene en riktig beskriv
else av den økonomiske situasjonen for NFVB. Aktivitet
ene tilpasses inntektene. Forutsetningene for fortsatt drift
er tilstede.
NFVB organiserer ved utløpet av landsmøteperioden 1292
bedrifter, en netto økning på 39 bedrifter. Brutto medlems
økning i perioden er på mer enn 200 medlemmer, men
utmeldelse fra en bedrift med mange avdelinger i 2020
påvirker i stor grad nettoresultatet.
FINANSIELL RISIKO
NFVBs langsiktige kapital er etter tidligere styrebeslutning plassert gjennom NHOs fond for lands- og bransjeforeninger. Dette gir en balansert og relativ trygg avkastning med minimale omkostninger. Etter styrets vurdering
gir dette samlet sett en tilfredsstillende sikkerhet og avkastning på kapitalen.
Etter styrets vurdering er den finansielle stillingen i NFVB
å betrakte som god.

F O RT S AT T D R I F T
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
NFVBs landsmøteperiode er fra oktober 2019 – mars 2021,
mens regnskapene i årsberetningen følger kalenderårene
2019 og 2020.
Selskapet er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut over hva som vanlig for en virksomhet
i denne bransjen.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG
DISKRIMINERING
Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det
råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ved utgangen
av landsmøteperioden sysselsetter selskapet 5 personer
inklusiv en kontorlærling. Administrasjonen består av 3
kvinner og to menn. Selskapets styre består av 5 kvinner
og 2 menn.
Totalt legemeldt sykefravær siste år har vært 0 dager.

Omsetningen i NFVB var i 2019 kr 15.718.000, og
kr 13.727.000 i 2020.
Omsetningsforskjellen skyldes først og fremst inntekter
fra arrangementet Beauty is Business (BiB) i 2019. Det var
ingen arrangement i 2020.
Driftsresultat var i 2019 kroner -1.930.000, og i 2020
kroner 944.000.
Resultatforskjellen skyldes lavere kostnader, særlig på
grunn av omlegging til digitale møter, samt ingen arrangement i 2020.

YTRE MILJØ
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning
eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Årsresultat 2019: kroner -1.115.000.
Årsresultat 2020: kroner 626.000.
NFVB får en skattekostnad på 488.000 i 2020.
Totalkapital ved utgangen av 2020 var kroner 10.619.000.
Egenkapitalen per 31.12.2020 var kroner 6.512.000, en
oppgang fra året før på 10,6 %.
NFVBs likviditetsbeholdning var per 31.12.2020 kroner
5.583.000.
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Styret landsmøteperioden 2019 - 2021: Foran: Linn Veronica Hansen, Guri Elisabeth Andreassen,
Merethe kjellnes og Gunn Hege S. Sirevåg. Bak: Maj Hovde Krogdahl, Espen Sævold og Jørn Inge Næss.
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SOM MEDLEM I NFVB
STÅR DU ALDRI ALENE!
Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer,
pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg
TRYG G H E T, PÅV I R K N INGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

www.nfvb.no

# T RYG G SALO NG
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S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

Vår b ra nsje o g vå re dyktige fagfolk tar sm itteve r n
E K STR A S E R IØST . Velkom m en til TRYG G SALON G .
Som medlem av N F VB f å r d u t il s e n d t ka m p a n je m a te r ie l l t il b r u k
på s os i a le medi er s l i k a t d u ka n p ro file re d e g s o m T RYGG S A LO N G .

Det lønner seg å være medlem!

www.nfvb.no

# TRYG G SALO NG
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V I SJ O N
VI SKAL SKAPE EN BEDRE HVERDAG
FOR VÅRE MEDLEMMER!

Po sta d re s s e : Po st b o ks 7 0 1 7 Maj o rst ue n, 0 3 0 6 OS LO
B e s ø ks a d re s s e : N ær i ng sl i ve ts H us Mi d d e lt h uns g ate 2 7
Te le fo n : 2 3 0 8 7 9 6 0
E - m a i l: p o st @ nf vb .no
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