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Fra:    Måseide Torill
Sendt:  18. januar 2010 06:39
Til:    Lange Anniken
Emne:   VS: Høring- forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011 

Fra: Janne Ottersen Fraas [mailto:janne@frisorene.no]  
Sendt: 17. januar 2010 20:28 
Til: Måseide Torill 
Kopi: ingunn.bergen@frisorene.no 
Emne: Re: Høring- forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011 

Hei, 
  
Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) får til stadighet henvendelser fra unge og foreldre som stiller 
spørsmål etter dårlige erfaringer med private frisørskoler. Elevene kan ha skolemedlemskap hos oss. 
Nesten alle tror at tror skolen gir formell kompetanse, og at opplæringslov med mer gjelder da de får lån 
gjennom lånekassen.

De private skolene trekker i en del tilfeller til seg elever som ønsker en frisørutdanning, uten at 
utdanningen nødvendigvis gir den kompetansen de hadde forespeilet seg, og dessverre leser ikke alle 
kontraktene de har skrevet under, før det er for sent.

FFF støtter det foreslåtte kravet om å innføre privatisteksamen for private utdanningsinstitusjoner 
som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring under § 4-1 f.
 
FFF ser det som et problem at skoleelever risikerer å betale 60 - 70 000 kroner for ett semester, som kun 
gir fradrag i læretiden, dersom de får lærekontrakt. Videre har FFF diskutert konsekvenser og mulige 
løsninger, og har derfor et innspill vi håper kunnskapsdepartementet kan vurdere. 
 
De som driver private frisørskoler er store salongkjeder som gjennom den utviklingen som er skjedd får 
elevene til selv å betale store penger for starten av læretiden. Disse utdanningsinstitusjonene er i en 
situasjon, der de kan "plukke" de elevene de liker best, og tilby de lærlingplasser i sine salonger (dette blir 
jo nesten en prøvetid). Dette er kanskje greit for de som får læreplass, men de som ikke klarer å skaffe en 
læreplass, sitter igjen med stor gjeld og langt ifra noen frisørutdanning. Derfor tenker vi i FFF at private 
tilbydere på videregående nivå burde garantere lærekontrakt som en del av skoleplassen. 
Dersom lånekassen stiller det som krav, ville kanskje flere forstå, at disse skolene burde man ikke "kjøpe" 
tjenester av, dersom man ikke har en lærekontrakt på hånden. De private tilbyderne i frisørfaget, tilbyr kun 
ca 5 måneders undervisning av et 4-årig løp, som ikke er noe verdt uten en lærekontrakt. Dersom en elev 
fra de private frisørskoler ikke klarer å skaffe seg lærekontrakt, og kun sitter igjen med et stort lån som 
skal betjenes, ser vi ikke at formålet med utdanningstøtte er ivaretatt.
 
Fra FFF ståsted ser vi en rekke uheldige konsekvenser ved at det tilbys langt flere kostbare 
frisørskoleplasser enn bransjens behov for lærlinger og arbeidskraft.

Håper de utfordringene som vi beskrives kan diskuteres, vi stiller mer enn gjerne opp, dersom det er 
ønskelig.
 
Vennlig hilsen
Frisørenes Fagforening
Janne Ottersen Fraas
 
----- Original Message ----- 
From: Måseide Torill 
To: janne@frisorene.no 



file:///H|/qbe4A.txt[22.01.2010 12:32:27]

Sent: Friday, January 15, 2010 2:48 PM
Subject: Høring- forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011 

Hei,

Viser til telefonsamtale om private frisørutdanninger. Hvis du ser på høringsnotatet, står det foreslåtte 
kravet om å innføre privatisteksamen for private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig 
godkjente læreplaner for videregående opplæring under § 4-1 f. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing---forskrift-om-
tildeling-av-utdan.html?id=582788

Fint å få en høringsuttalelse fra Frisørenes fagforening om dette.

mvh
Torill M. Måseide
seniorrådgiver
Kunnskapsdepartementet
Administrasjons- og utviklingsavdelingen
Tlf. 22 24 90 87
www.regjeringen.no
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