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AÐALFUNDUR

EFNISYFIRLIT

Apríl er grænn mánuður og að því tilefni viljum við gefa ykkur nokkrar  hugmyndir að því hvernig 
gera má starf hársnyrta umhverfisvænna. Við getum öll lagt eitthvað af mörkum og hvert skref 
sem við tökum skiptir máli. 

   Hjóla, ganga eða taka strætó í vinnuna
   Slökkva ljósin á stofunni og slökkva á öllum rafmagnstækjum við lokun
   Forðast að nota hársnyrtivörur sem innihalda skaðleg efni fyrir lífríkið, sem dæmi má nefna
   Öll silicon efni (öll efni sem innihalda orðið siloxane einhversstaðar í nafninu)
   EDTA efni
   Paraben
   Musk-xylene
   Triclosan
 
   Til eru umhverfisvottaðar hársnyrtivörur, hárblásarar, hreingerningar efni, salernispappír, veitingar, 
       tölvur og svo mætti lengi telja
   Skipta yfir í LED lýsingu þegar þarf að skipta um perur
   Hægt er að sótthreinsa áhöld með soðnu vatni í stað eiturefna
   Panta sjaldnar inn og meira magn í einu.  
       Þannig spörum við margar bílferðir á ári hjá sendlum og sölumönnum. 
   Hægt er að bjóða upp á lífrænt vottaðar veitingar á hársnyrtistofunni
   Ræða umhverfismál við viðskiptavinina
   Gott er að hafa það á bak við eyrað að 95% fyrirtækja í heiminum eru annað hvort lítil eða meðalstór 
       en af þeim stafar um 70% af heildar mengun jarðar. Því skiptir máli að litlu fyrirtækin, eins og 
       hársnyrtistofurnar, leggji sitt af mörkum. 

GRÆNN MÁNUÐUR
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NIÐURGREIÐSLA Á 

FRAMAKORTIÐ

GRÆNN MÁNUÐUR

SVEINSPRÓF 

HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ
Á vorönn höfum við hug á að breyta fyrirkomu-
lagi hársnyrtinámskeiða og bjóða félagsmönnum 
upp á niðurgreiðslu á fagnámskeið að eigin vali. 
Fagmenn í hársnyrtiiðn vilja eðlilega sækja sér 
endurmenntun sem þeir telja sig hafa þörf fyrir 
hverju sinni. Þess vegna viljum sjá hvort þessi 
útfærsla henti okkar fólki betur frekar en að við 
bjóðum sjálf upp á hársnyrtinámskeið. Áfram 
verður boðið upp á námskeið tengd persónulegri 
hæfni, rekstri og stjórnun sem eru verulega 
niðurgreidd.
Hver félagsmaður getur sótt um á árinu 2014 
10.000 kr. í fræðslustyrk. Greitt er að hámarki 
50% af námskeiðsgjaldi. Sótt er um hjá IÐUNNI 
fræðslusetri og þarf greiðslukvittun að fylgja með. 
Einungis er hægt að nota styrkinn sem þátttökug-
jald á námskeið sem tengjast hársnyrtiiðn. 
Vöruþekkingarnámskeið eru ekki niðurgreidd. 

Framakortið gefur þér aðgang að þremur nám-
skeiðum Dale Carnegie. Hvert námskeið er 90 
mínútur og fjalla þau um mismunandi efni. 
Þátttakendur geta valið sér þrjú námskeið sem 
í boði eru á framakort.is Hægt verður að nál-
gast kóða hjá IÐUNNI þegar greitt hefur verið 
fyrir námskeiðin. Sjá nánar um námskeiðin á 
framakort.is.

Umsókn um næsta sveinspróf Í hársnyrtiiðn í  
september. Umsóknarfrestur til 1. Júlí 2014. 
Dagsetningar prófanna verða birtar á heima-
síðu okkar um leið og þær liggja fyrir. Um-
sóknareyðublöð  má finna á www.idan.is 

Vel heppnuð móttaka nema er fjárfesting til framtíðar Markmið með námskeiðinu er að meistarar og tilsjónar-
menn fái verkfæri til að taka á móti nýnemum og fylgja þeim eftir þar til þeir hafa lokið þjálfun. Á nám-
skeiðinu lærir þú meðal annars að búa til áætlun yfir þjálfun nemans frá fyrsta degi til loka þjálfunar. Setja 
markmið með þjálfuninni og fylgja markmiðum og áætlun eftir. Fjallað verður um nærveru í þjálfuninni eins 
og hvernig á að spyrja nema spurninga um efnið sem farið hefur yfir, fá nemann til að taka ábyrgð á þjálfun 
sinni og að þeir skilji efnið. Hérna þjálfar þú leikni þína við móttöku nýnema með því að beita aðferðum 
markþjálfunar. Námsmat: 100% mætingaskylda og símat. Nánari upplýsingar www.idan.is 

MÓTTAKA NEMA

Munið heimasíðuna
klipp.is 
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Sigrún, Kristín og Helen fulltrúar sveinsprófsnefndar

Favorite Overall 
Professional

Products Company

Favorite Overall 
Color Company

Favorite 
Fine/Thinning

Haircare

Favorite 
New Color Line

Favorite 
Bleach Lightener
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Halldór Jónsson ehf
Skútuvogi 11 - 104 Reykjavík
Sími: 563 6300
hj@hj.is
www.hj.is

Wella Professionals 
margfaldur verðlaunahafi
á Stylist Choice Awards 
enn eitt árið!

Er stofan þín
í vinningsliðinu?

Ef ekki, hafðu þá 
samband og við kynnum 
þig fyrir sigurvegurunum.

Rakel Björk Gunnarsdóttir ráðgjafi hjá VIRK á Stórhöfðanum fyrir nok-
kru og þjónustar meðal annars félagsmenn félagsins Frá 1. ágúst 2009 hefur 
Félag hársnyrtisveina verið í samstarfi við VIRK starfsendurhæfingarsjóð. 
Hlutverk sjóðsins er að aðstoða fólk sem lendir í langvinnri fjarveru frá 
vinnu vegna veikinda eða slysa. Félagsmönnum stendur þessi þjónusta til 
boða ef starfshæfni þeirra er skert vegna veikinda eða heilsubrests. Þeir sem 
telja sig þurfa á þessari þjónustu að halda geta pantað sér tíma hjá ráð- 
gjöfum í starfsendurhæfingu. Sem staðsettir eru á Stórhöfða 27. Tveir ráð-
gjafar hjá til viðbótar starfa á á Stórhöfðanum, þær Hlín Guðjónsdóttir og 
Sigrún Sigurðardóttir. Nánari upplýsingar má finna á www.virk.is

Orlofuppbót fyrir fullt staf er kr. 39.500. fyrir fullt starf.  Orlofsuppbót iðnnema er sú sama og hjá sveini. 
Fullt ársstarf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Uppbótin greiðist þann 1. júní 
miðað við starfshlutfall og starfstíma á orlofsárinu, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá 
atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi fyrstu viku í maí. Sjá nánar á 
www.klipp.is undir flipanum orlofsuppbót.

Iðnaðarmenn með sveinspróf eða sambærilega menntun       
  
  Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.     
  
Byrjunarlaun 277.555     1.601     2.882     3.816       
Eftir 1 ár 284.366     1.641     2.953     3.910       
Eftir 3 ár 289.704     1.671     3.009     3.983       
Eftir 5 ár 295.244     1.703     3.066     4.060        
Eftir 7 ár 300.969     1.736     3.126     4.138    

Iðnaðarmaður með a.m.k. 5 ára sveinspróf og meistararéttindi.  
Iðnaðarmaður með tvöfalt sveinspróf sem bæði nýtast í starfinu
           
 Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.     
Laun 313.540     1.809     3.256     4.311          
 
Iðnnemar    
Fjögurra ára iðnnám, laun fyrir unninn tíma 
    
   Mán.laun Vikukaup Dagvinna Yfirvinna
Fyrstu 12 vikurnar 166.971     38.532     963      1.734    
Næstu 12 vikur 182.480     42.112     1.053     1.895    
Eftir 24 vikur  201.126     46.414     1.160     2.089  

Rakel Björk Gunnarsdóttir

NÝR RÁÐGJAFI HJÁ VIRK

LAUNATAXTAR SEM TÓKU Í GILDI FRÁ 1. JANÚAR 2014

ORLOFSUPPBÓT 2014
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Halldór Jónsson ehf
Skútuvogi 11 - 104 Reykjavík
Sími: 563 6300
hj@hj.is
www.hj.is

Wella Professionals 
margfaldur verðlaunahafi
á Stylist Choice Awards 
enn eitt árið!

Er stofan þín
í vinningsliðinu?

Ef ekki, hafðu þá 
samband og við kynnum 
þig fyrir sigurvegurunum.

NÝR RÁÐGJAFI HJÁ VIRK
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Heiða Björk Ingvars-
dóttir er þrítugur 
hársnyrtinemi. Hún 
hefur lokið 3 önnum í 

hárnsyrtingu frá VMA og Tækni-
skólanum. Heiða lætur það ekki 
stoppa sig að hún hefur ekki enn 
komist á samning í iðninni.  Þess 
í stað hefur hún í samstarfi við 
kærasta sinn, tölvunarfræðinginn 
Inga Gauta Ragnarsson, hannað 
forritið CortexHair sem auð-
veldar hársnyrtum litaskráningu 
og getur hjálpað til við að stækka 
viðskiptavina hópinn.  Ingi Gauti 
sér um bakvinnslu og forritun en 
Heiða, sem að eigin sögn er frekar 
tölvuheft, sér um að forritið sé 
nothæft fyrir. Kerfið er hannað 
til að leiða notandan áfram skref 
fyrir skref.

 Kærasti Heiðu hafði oft 
stungið því að henni að tölvur 
gætu komið alls staðar inn.  Heiðu 
fannst það þó ekki eiga við um 
hársnyrtifagið þar til hann spurði 
hana hvernig haldið væri utan 
um litaskráningar á stofum.  Þar 
sá hann að tölvurnar gætu komið 
sterkar inn.

 ,,Hugmyndin kom upp 
þegar við fórum að velta fyrir    
okkur hvernig tölvur gætu komið 
að gagni í faginu. Fljótlega varð 
ljóst að va ndamálið var að up-
plýsingar um flestar hárlitanir eru 
geymdar á spjöldum sem voru 
kannski ekki nógu skipulögð, 
spjöldin geymd á ýmsum stöðum, 
ekki endilega í réttri röð og því 
getur verið erfitt að finna síðustu 
litanir sem gerðar voru fyrir 
viðskiptavini, ef það var ekki bara 
búið að henda upplýsingum vegna 
plássleysis.”

Hvernig virkar CortexHair.is?
 ,,CortexHair.is er app 
fyrir hárgreiðslufólk sem gerir 
þeim kleift að skrá niður litina 
þegar viðskiptavinir koma í litun. 
Litaskráningin geymist þá á 
internetinu í stað þar til gerðra 
spjalda og auðvelt er að fletta upp 
á viðskiptavini og sjá hársögu 
viðkomandi. Viðmótið er einkar 
notendavænt, eftir innskráningu 
velur hársnyrtirinn þær litapallett-
ur sem hann er með á stofunni og 
hann notar hverju sinni.”
Nú þegar eru nokkrar litategundir 

komnar inn í forritið en allar te-
gundir lita sem seldar eru á Íslandi 
eru væntanlegar þar inn.  Mikil 
vinna fer í það að fara í allar heild-
verslanir, fá litaspjöld, taka myndir 
af hverjum einasta lit og klippa 
myndirnar til í Photoshop. 
 ,,Uppfærslur á litapallett-
um koma beint frá umboðum 
þegar nýjar litaseríur bætast við. 
Þar af leiðandi hafa hársnyrtar 
aðgang að litunum um leið og 
þeir koma inn í kerfið og þurfa 
þá ekki að panta ný litaspjöld. 
Algengt vandamál á hársnyrti-
stofum er að litir úr litaspjaldi 
týnast og hársnyrtar geta þá ekki 
sýnt viðskiptavinum sínum litina. 
Með app-inu leysist þetta hvim-
leiða vandamál. Þegar nýir litir 
bætast við sendum við tölvupóst á 
allar þær stofur og hársnyrta sem 
nota liti og hjálpar það um leið 
umboðunum að selja sínar vörur. 
“segir Heiða.

Eru fleiri breytingar á forritinu 
væntanlegar?

 ,, Við erum auðvitað í  
endalausri þróunarvinnu með 

Heiða Björk með fyrsta uppkast af appinu út í Svíþjóð

LITA
SKRÁNINGA APP
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HAGNÝT INNKAUP FYRIR FRAMSÆKINN REKSTUR

GOLDWELL HÁRALITIRNIR ERU Í AUKNU MÆLI VAL FRAMSÆKINNA FAGMANNA UM HEIM ALLANN.
EINSTÖK GÆÐI OG FRAMÚRSKARANDI TÆKNI TRYGGJA BETRI NÝTINGU PER BLÖNDU OG HENTAR ÞVÍ VEL TIL 
NOTKUNAR FYRIR STÓRAR OG LITLAR HÁRSNYRTISTOFUR.

VIÐ ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR!

GUÐRÚN ELÍSABET SÖLU & MARKAÐSTJÓRI HJÁ KRISTU ehf gbeta@krista.is KRISTA ehf S:568-9978

NÝTT ÚTLIT!  
&
& FULLKOMNUÐ LITAFORMÚLA!

 appið. Hugmyndin er sú að þú 
gætir sem hársnyrtir, séð veltu 
stofunar með einfaldri skráningu. 
Við ætlum að bæta við viðkip-
tamannatali, hægt verður að 
sjá hvaða við-skiptavinir koma 
hvenær, hversu oft og hversu langt 
er síðan þeir komu síðast. Þá gefst 
tækifæri til að senda til þeirra til-
boð til dæmis þar sem símanúmer 
og netföng þeirra þarf til að skrá 
inn í kerfið.   Einnig verður hægt 
að gera allar verklýsingar í skólu-
num rafrænar með þessu móti. 
Myndir eiga líka að vera teknar í 
endan á hverri skráningu og hún 
sendist á viðskiptavininn strax og 
búið er að vista. Viðskiptavinur 
getur svo deilt á facebook og  

twitter með einum taka í pósti-
num. Á myndini kemur síðan 
fram hvaða hársnyrtir var að verki 
og hvaða stofu hann vinnur á. 
Þannig er þetta gott markaðstól. 
Síðan getur hárgreiðslumaðurin 
auðvitað sett myndina á facebook 
síðu stofunar.”

Hyggist þið á að selja forritið á 
alþjóða vísu?

 ,,Við ætum að byrja á Ís-
landi. Það er auðvelt að ná kerfinu 
góðu á svona litlu landi.  Auðvelt 
fyrir notendur að vera í beinu 
sambandi við okkur ef þeim finnst 
eitthvað mega betur fara. Eftir ár 
ætti það að vera orðið mjög flott 

og þá kannski hægt að hugsa um 
að færa út kvíarnar.”
 Heiða segir að nú séu 
nemar og kennarar byrjaðir að 
prufa forritið og hægt sé að nota 
það frítt í augnablikinu.  Byrjað 
verður að taka gjald fyrir notkunn 
í júlí eða ágúst. Mánaðarverð 
verður 2.990,- krónur á mánuði. 
Hún vonast til þess að fólk verði 
duglegt að prufa kerfið, ekki sé 
hægt að gera neitt rangt, kerfið er 
einfalt og leiðir notendur áfram.  
Hún hvetur fólk einnig til þess 
að hafa samband ef það er með 
hugmyndir að nýjungum eða ein-
hverju sem betur mætti fara. 
CortexHair er á www.cortexhair.is 
eða m.cortexhair.is 

Heiða Björk með fyrsta uppkast af appinu út í Svíþjóð
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Íslandsmót iðn og verkgreina
Það var mikið líf og fjör í 
Kórnum í Kópavogi 6.-8. mars 

síðast liðinn en þá var haldið 
Íslandsmót iðn og verk-greina og 
stór framhaldsskólakynning. Þetta 
var langstærsta iðn- og verk- 
greinakeppni sem haldin hefur 
verið hér á landi. Tæplega 30 
skólar og fræðsluaðilar kynntu 
fjölbreyttar námsleiðir.  Meista-
rafélag hársnyrta og Félag hár-
snyrtisveina tók höndum  
saman og hélt hársnyrtikeppni og 
alls tóku 22 þátttakendur þátt. Í 
skólakeppninni voru keppendur 
allir í öðrum bekk í hverju liði og 
sú keppni fór fram fimmtudaginn 
6. mars. Verkefni keppandanna 
munu voru til sýnis alla keppnis-
dagana og  það er óhætt að segja 
að nemendur í greininni hafa 
mikið hugarflug. Skólakeppnin 
fór fram fyrsta daginn og var það 
Iðnskólinn í Hafnarfirði sem bar 
sigur úr bítum 3 skiptið í röð.
Í einstaklingskeppninni var keppt 
í  fimm keppnisgreinum. Keppni 
í dömugreinunum fór fram á 
föstudeginum og herragreinar-
nar á laugardeginum. Keppt var 
í greiðslu á síðu hári – slegið og 
litun, brúðargreiðslu, dömu- 
klipping tískulína, strákaklipping 
og graff og herraklipping (tísku-
lína og litun).

Flottir keppendur sem tóku þátt í einstaklingskeppninni í hársnyrtiiðn
1. sæti Stefán með 420 stig (Iðnskóllinn í Hafnarfirði)
2. sæti Perla Sólveig með 413 stig (Hársnyrtiskólinn)
3. sæti Bertha María með 408 stig (Iðnskólinn í Hafnarfirði)

Keppnislið Iðnskólans í Hafnarfirði vann skólakeppnina þriðja skiptið í röð! 

ÍSLANDSMÓT IÐN OG VERKGREINA
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Að halda svona keppni þarf styrktaraðila og það stóð ekki á nokkrum frábærum heildsölum fyrir að styðja 
við verkefnið. Fyrirtækin gáfu þátttakandaverðlaun til þáttakanda, verðlaun fyrir sigurvegarana, vinnu-

vörur og vinninga í ratleik, lánuðu dót og svo má lengi telja kærar þakkir fyrir stuðninginn.   

Artic Traiding Company - Bpro - Hár  - Halldór Jósnsson ehf - Proact - Krista 
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Verðlaunahátíð Iðnaðar-
mannafélags Reykjavíkur 
fór fram 1. febrúar s.l. 

Þetta var í áttunda sinn sem að 
hátíðin var haldin og fór fram að 
vanda í Ráðhúsi Reykjavíkur að 
viðstöddum forseta Íslands, hr. 
Ólafi Ragnari Grímssyni, mennta- 
og menningarmálaráðherra, Illuga 
Gunnarssyni, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, Ragnheiði Elínu 
Árnadóttur, borgarstjórandum í 
Reykjavík,  Jóni Gnarr, verðlauna-
höfum, meisturum þeirra  og 
fjölda gesta. 
Alls voru 21 nýsveinn verð-
launaður, 12 fengu silfurverðlaun 
og níu bronsverðlaun. Meistarar 

Sveinbjörg Jana 
Aðalsteinsdóttir 
tekur á móti  
verðlaununum

NÝSVEINAHÁTÍÐ IÐNAÐARMANNAFÉLAGSINS Verðlaunahafar ásamt stjórn 
Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík

Nýsveinahátíð Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík 1. febrúar 2014

Það voru þrír hársnyrtisveinar sem tóku 
á móti verðlaunum fyrir framúrskarandi 
árangur á sveins-prófi. Verðlaunahafarnir 
voru: Sveinbjörg Jana Aðalsteinsdót-
tir - meistari er Eva Fjölnisdóttir á Hár-
kompunni. Skóli: Verkmenntaskólinn á 
Akureyri.Jóhanna Eyjólfsdóttir - meistari 
er Ingibjörg Jóhannsedóttir á Amber. Skóli: 
Verkmenntaskól-inn á Akureyri.Una  
Rúnarsdóttir, meistarinn hennar er  
Karólína Walderhaug á Klipphúsinu.  
Skóli: Hársnyrtiskólinn

nýsveina hlutu viður-
kenningu.  Sveinarnir 
starfa í 15 iðngreinum 
og stunduðu nám við 
fimm framhaldsskóla. 
Eggert Jóhannsson var 
útnefndur iðnaðar-
maður ársins 2014.
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Ástrós Erla Benediktsdóttir 
er skólastjóri NN Makeup 
School - NN Makeup 

school er nýr förðunarskóli sem 
opnaði í  
nóvember síðastliðinn. Ástrós Erla 
er  skólastjóri skólans og kennir 
einnig nokkur námskeið.
Skólinn hefur fengið frábærar 
móttökur enda spennandi og hnit-
miðuð námskeið í boði. 
Við fengum Ástrós til að segja 
okkur örlítið frá skólanum: Fyrsti 
hópurinn var útskrifaður í  
desember en það var hópur sem 
tók grunnnámskeið í tísku og 
ljósmyndaförðun. Síðan þá hefur 
skólinn einnig bætt við Special 
effects námskeiði  Þessi förðunar-
skóli er ekki með sama sniði og 
aðrir skólar hér á landi. Námið er 
fyrst og fremst hugsað sem stutt og 
hnitmiðað nám með persónulegri 
kennslu þar sem kennd eru helstu 
grunnatriði í förðun og eingöngu 
fáir nemendur í hvert sinn þannig 

allar fá persónulega kennslu.
Námið er hugsað fyrir alla þá sem 
langar að læra förðun fyrir sig 
eða fag sitt en hafa það kannski 
ekki að markmiði að vinna sem 
förðunarfræðingar. Námið er því 
mjög hentugt fyrir fagfólk sem vill 
bæta við þjónustu sína til dæmis 

eins og hárgreiðslufólk, stílista, 
ljósmyndara og fleiri. Einnig getur 
námskeiðið hentað mjög vel fyrir 
einstaklinga sem notast mikið við 
förðun dagsdaglega vegna vinnu 
t.d. dansara, söngvara eða annað 
sviðsframkomufólk nú einnig 
íþróttafólk og fjölmiðlafólk. -
Á grunnnámskeiðinu er farið yfir 
víðan völl í förðun en meðal  
annars er kennt um umhirðu 
húðar, dagförðun, kvöldförðun, 
brúðarförðun, smokey, hvernig á 
að setja á eyeliner, gerviaugnahár, 
skyggingar, varir og margt fleira. 
Næsta námskeið er um 
mánaðarmót apríl maí og verða út 
árið og einnig verður boðið upp á 
námskeiðin í sumar.
Nánari upplýsingar eru á www.
nnmakeupshcool.is og hægt að 
heimsækja skólann og sjá aðstöðu 
og fá nánari upplýsingar en skól-
inn er staðsettur í Hlíðasmára 8 í 
kópavogi.

Steinunn Ósk Brynjarsdóttir ,  hárgreiðslumeistar i ,  Beauty Bar  hárgreiðslustofa,  Kr inglunni :
Skemmti legt  og hnitmiðað nám,  sem hentar  mér  og mínu starfi  sem fagmaður  frábærlega!

   Tísku-  og l jósmyndaförðun,  Grunnur  3  v ikur ,  nóv.  2013

Tísku og l jósmyndaförðun
3 vikur

•  V i l tu  bæta v ið  þ jónustu þ ína?
•  B jóða upp á  förðun?
•  Veita  ráðgjöf?

Kennd verða grunnatr ið i  í  förðun,  Kennd verða grunnatr ið i  í  förðun,  
smokeyförðun,  kvöldförðun,  skyggingar ,  fö lsk  
augnhár,  eyel iner  og var i r .

Námskeiðinu lýkur  með metnaðarful lu  
lokaverkefni  og  nemendur  fá  l jósmynd í  A4 
stærð.  Engin  próf!

Skráning og nánari  upplýs ingar:
www.nnmakeupschool . is  -  skol i@nnmakeupschool . is  -  662-3121 
NN Makeup School  -  Hl íðasmára 8  -  Kópavogi .

NÝSVEINAHÁTÍÐ IÐNAÐARMANNAFÉLAGSINS
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Tilvonandi útskriftarnemendur við Hársnyrtiskólann 
héldu glæsilega útskriftarsýningu í laugardalslaug-
inni þann 14 mars síðastliðinn.

Það var heildsalan Arctic Trading Company sem styrkti 
nemendur með Paul Mitchell liti og mótunar vörur.
Kjólana á dömurnar saumuðu nemendurnir sjálf, stilltu 
upp öllu í lauginni og fengu plötusnúð til að spila flotta 
runway tónlist. Nemendur klipptu, lituðu og greiddu 
rúmmlega 70  módelunum, litadýrðin var mikil og mikið 
um frumlegar greiðslur.
 Það eru 12 nemendur sem útskrifast núna, 11 stelpur og 
1 strákur. Á sýningunni komu rúmlega 500 manns sem að 
okkur vitandi er nýtt met á útskriftarsýningu hársnyrti-
nema hér á landi.
Mikil stemmning mynaðist í  
salnum og áhorfendur klöppuðu 
standlaust.
Notaður var flotturljósabúnaður 
frá Luxor sem gerði heilmikið fyrir 
sýninguna.
 “Þetta er án efa eitthvað sem við 
munum aldrei gleyma, við lærðum 
mikið og skemmtum okkur  
konunglega” segir Guðrún  
Halldórsdóttir.

ÚTSKIFTARSÝNING HJÁ  
HÁRSNYRTISKÓLANUM
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  Paul Mitchell® - Hárvörur
 

Dekraðu við sjálfa þig með hágæða verðlaunavörum  
á viðráðanlegu verði.  

 
Paul Mitchell vörunar fást einungis á hársnyrtistofum.

ATC   l   Skútuvogi 13a   l   104 Reykjavík   l   Sími: 565 8100

Í þetta skiptið var útskriftin haldin í húnsnæði 
Samtaka iðnaðarins og það er Meistarfélagið í 
hársnyrtiiðn og Félag hársnyrtisveina sem sjá 

um að halda útskriftina.
Dagskráin var með hefðbundnum hætti, for-
maður Félags hársnyrtisveina og formaður 
Meistarfélagsins í hársnyrtiiðn ávörpuðu ný-
sveinana og aðra gesti. Því næst tók sveinpróf-
snefndin við og óskaði nýsveinum innilega til 
hamingju með áfangann og velfarnaðar í starfi 
í framtíðinn og afhentu sveinsbréfin. IÐNAN 
fræðslusetur afhenti öllum nýsveinum gjafabréf 
sem gildir á námskeið hjá IÐUNNI fræðslu-
setri. Þær Ásta Birna Jónasdóttir og Arnrún Bára 
Finnsdóttir fengu verðlaun fyrir hæstu meðal-
einkunn samanlagða einkunn fyrir bóklegt og 
verkleg próf. það var heildverslunin Regalo sem 
gafa verðlaun af því tilefni. 
Ásta Birna tók burtfarapróf frá Iðnskólanum í 
Hafnarfirði og meistarinn hennar er Hrafnhildur 

SVEINSPRÓFSÚTSKRIFT LAUGARDAGINN 12. APRÍL  
ÚTSKRIFUÐUST 19. HÁRSNYRTISVEINAR

Einarsdóttir á Störnuhár. Arnrún Bára tók einnig 
burtfarapróf frá Iðnskólanum í Hafnarfirði
og meistarinn hennar er Bryndís Bragadóttir á  
Hárgreiðslustofunni Bryndís Braga.
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ORLOFSHÚS  
OG ORLOFSTYRKUR

Umsókn fyrir sumarúthlutun í orlofshús félagsins 
er  hægt að fylla út og senda rafrænt til félagsins. 

Umsóknina hægt að sækja á heimasíðu félagsins 
www.klipp.is og á Facebooksíðu félagsins. Góð regla 
er að sækja aðeins um það sem þið getið hugsað 
ykkur að nota. Merkið inn á umsóknina 1 fyrir fyrsta 
val,  2 fyrir annað o.s.frv.  Ef sækja á um orlofstyrk er 
nóg að merkja í kassann.  
 
Ferðastyrkur - orlofsstyrkur  
Úthlutað er 10 orlofsstyrkjum á ári til endurgreiðslu á 
flugfarmiðum og gistikostnaðar, innanlands eða utan, 
eða vegna leigu á tjaldvögnum, fellihýsum og ferða-
bifreiðum. Upphæð styrkja er ákveðin af orlofsnefnd 
fyrir hvert orlofsár.  
Ferðastyrkur árið 2014 er kr. 20.000. 

Umsóknarfrestur til 22.  apríl
Úthlutun / synjun send út 23. apríl
Greiðslufrestur: til 30. apríl
Endurúthlutun 2. maí.

Veiðikortið veitir nær ótakmarkaðan 
aðgang að 36 vatnasvæðum vítt og   

                      breitt um landið. 

Kortið kostar 6900 krónur í almennri 
sölu en nú geta félagsmenn Fhs geta 
keypt kortið á kr. 3.000.-
Nánari upplýsingar á  
www. Veidikortid.is

Útilegukortið gefur ferðamönnum kost á því að ferðast um Ísland  
á ódýran og hagkvæman hátt með gistingu á sérvöldum tjald-

svæðum um land.
Kortið kostar 14.900 en félagsmenn Fhs geta keypt korið
á kr. 8.500. Nánari upplýsingar á www. utilegukort.is

Miðar í Hvalfjarðargöngin kr. 635,-  
(ein ferð kostar 1000) (setja þetta í einhvernn kassa)
Hægt er að panta kort eða miða á fhs@klipp.is eða hringja í 5880806.
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Verð á hvern gistimiða fyrir félagsmann er kr. 9.500**
Raunvirði þeirra er:
- Janúar 2014 – maí 2014 = 15.000 kr
- Júní 2014 – Ágúst 2014 = 26.400 kr – 31.500 kr
- September 2014 – desember 2014 = 15.000 kr
**Verðið verður endurskoðað fyrir árið 2015. 

Frá september til maí þarf einungis 1 gistimiða til að gista á Fosshótelunum.
Fosshótel státar af 10 hótelum hringinn í kringum landið, í nálægð við stórbrotið 
landslag og einstakar náttúruperlur. Fosshótel og starfsmenn leggja metnað sinn 
í að skapa vinalegt og afslappað andrúmsloft ásamt því að bjóða upp á fjölbreytta 
og góða þjónustu. 

Fosshótelin í kringum landið bjóða öll upp á gistingu í upp á búnum rúmum í 
herbergjum með baði og er morgunverður alltaf innifalinn.
Nokkur hótel bjóða upp á herbergi án baðs. Fosshótelin eru reyklaus hótel.
Hótelin 10 eru ýmist heilsárshótel eða sumarhótel. Tvö Fosshótel eru í miðbæ 
Reykjavíkur, Fosshótel Baron og Fosshótel Lind sem meðal annars eru bæði með 
nýuppgerða morgunverðarsali. 

Gistimiðinn gildir fyrir einn eða tvo í tveggja manna herbergi með baði.
Morgunverður er innifalinn.
Verð á aukarúmi ásamt morgunverði er 5.000 krónur.
Eitt barn undir 12 ára gistir endurgjaldslaust í herbergi með foreldri/um. 

Ráðlagt er að bóka með fyrirvara, sérstaklega í júní, júlí og ágúst.
Við pöntun verður að koma fram að greitt verði með gistimiða.
Í júní, júlí og ágúst skal greiða með tveimur gistimiðum fyrir eina nótt á öllum 
Fosshótelum. 

Bókanir skulu berast beint á viðkomandi hótel eða á söluskrifstofu Fosshótela í 
síma 562 4000. Athugið ekki er hægt að bóka í gegnum bókunarvél á heimasíðu 
ef greiða á með gistimiða. Frekari upplýsingar eru á fosshotel.is

GISTIMIÐI Á FOSSHÓTEL
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DUMB BLONDE
SJAMPÓ OG NÆRING
Hannað fyrir efnameðhöndlað ljóst hár. Styrkir
hárið með keratini sem er aðaluppbyggingarefni
hársins.  
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