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FÉLAGSFUNDUR 13. JANÚAR 2015

EFNISYFIRLIT

VIÐBURÐARRÍKIR TÍMAR

Það er óhætt að segja að árið er búið að vera 
viðburðarríkt. Verkefnin hafa verið mörg og  
krefjandi og tíminn hefur liðið hratt. En núna 

um áramótin eru kjarasamningar lausir og það liggur í  
augum uppi að laun félagsmanna þurfa að hækka. 
Það er hinsvegar ljóst að greinin hefur ekki náð sér á 
strik eftir efnahagshrunið  2008 en það hafa verið ýmis 
jákvæð merki á lofti um að greinin sé á réttri leið. Meðal  
annars eru að komast í auknum mæli á samning en eins 
og við vitum öll þá hefur verið nokkur lægð í náms-
samningum. En atvinnulífið hefur verið að benda á það 
að framboð á nemum hefur verið meira en eftirspurn 
sl. ár.Vonanandi að fagið nái að halda í þennan byr og 
nái að vaxa áfram. 
Félag hársnyrtisveina og Meistarafélag hársnyrta 
héldu félagsfundi í haust og kynntu stöðu fagsins.  
Upplýsingarnar “staða fagsins” eru töluleg gögn sem 
formenn félaganna uppfæra á hverju ári til að meta 
stöðunar á greininni, t.d. fjölda atvinuleytanda, ne-
manda í skólunum og á samningi, fjölda náms- 
samninga og útskrifaða sveina. En nauðsynlegt er að 
skoða allar staðreyndir til að átta sig á því hver staðan 
er í raun og vera. 
Nú liggur fyrir ný námskrá fyrir hársnyrtifagið sem 
allir skólar landsins eru að vinna sameiginlega að.  
Margt er hinsvegar óljóst í námskránni eins og hún er 
núna og þörf á að greiða þarf nokkrar flækjur áður en 
hægt verður að samþykja hana að hálfu atvinnulífsins. 
Hvítbókin hefur einnig verið mikið til umfjöllunar og 
nauðsynlegt að niðurstöður úr vinnuhópum liggi fyrir 

áður ein lagst verður í miklar breytingar.  Það er hins-
vegar ljóst að það þarf breytingar og mikilvægt að 
vandað verði til verka og það náist sátt um nýtt 
fyrirkomulag í hársnyrtiiðn. Nýr einkarekinn skóli 
hóf starfsemi sína  og fékk hann viðurkenningu hjá 
menntamálaráðuneytinu. Ráðuneytið hefur lokaorð 
um hvort viðurkenning er veitt og leyfi til tilrauna-
kennslu.
Starfsgreinaráð snyrtigreina lét nýverið vinna skýrslu 
sem ætlað er að varpa ljósi á þróun og stöðu hársnyrti-
fagsins. Um er að ræða tölulegt yfirlit sem sýnir meðal 
annars fjölda starfandi, aldursdreifingu, kynja-
skiptingu, starfsemina sem slíka auk annarra þátta sem 
þykja skipta máli. Samantektin nær yfir 10 til 15 ára 
tímabil þar sem starfsemin er skoðuð yfir tíma og sett í 
samhengi við aðrar stærðir í íslensku efnahagslífi. 
Margt bendir til þess að fagið eigi eitthvað inni og megi 
búast við viðsnúningi í framtíðinni.  Það koma ýmsar 
athyglisverðar niðurstöður sem dæmi má nefna þá 
hefur meðal fjöldi starfsmanna á bak við hvern rekstrar-
aðila farið lækkandi. Samhliða og rekstraraðilum hefur 
farið fjölgandi síðustu ár hefur starfandi við fagið farið 
fækkandi. Aldursdreifing þeirra sem starfa við fagið er 
mjög ólík því sem þekkist á almennum vinnumarkaði 
þar sem meirihluti hársnyrta kemur að mestu úr yngstu 
aldurshópunum. Þróun síðustu ára hefur þó verið sú að 
meðalaldur í greininni hefur farið hækkandi.   Skýrslan 
verður kynnt eftir áramót.

Lilja Sæmundsdóttir,  
formaður Félgas hársnyrtisveina.
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Desemberuppbót fyrir hvert almanaksár miðað við fullt starf er kr. 73.600 árið 2014.
Fullt ársstarf telst í þessu sambandi  45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Uppbótin greiðist eigi 
síðar en 15. desember ár hvert, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið 
hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í 
desember.

Heimilt er með samkomulagi við starfsmann að uppgjörstímabil sé frá 1. 
desember til 30. nóvember ár hvert í stað almanaksárs. Desemberup-

pbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum 
ákvæðum. Áunna desember-

uppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjald-
daga uppbótarinnar.

. 

Nemendur í hársnnyriiðn hafa verið að fá heimsókn 
frá nemaleyfisnefnd og fengið afhenda námsferil-
bókina í hársnyrtiiðn. Nemendur fengu  fræðslu um 
tilgang bókarinnar og hvernig eigi að nota hana til 
að námið verði markvist og haldið sé vel utan um 
það. Einnig var farið yfir nokkrar reglur er varða 
námssamning og kjaramál. Oft sköpuðust líflegar 
umræður og pælingar um fagið og óhætt að segja  
að margir efnilegir  og áhugasamir nemendur  eru 
að læra fagið.

Félagsmenn sem vilja fá dagbók frá félaginu geta sent tölvupóst á fhs@klipp.is með 
upplýsingar um nafn, heimilsfang, pósnúmer og bæjarfélag og þú færð senda bók.

DESEMBERUPPBÓT 2014

FERILBÆKUR TIL NEMENDA

DAGBÆKUR

SVEINSPRÓF 
Sveinspróf í hársnyrtiiðn eru haldin tvisvar á ári ef næg þátttaka fæst. 
Næsta próf verður í mars 2015. Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2015.
Skriflegt próf og undirbúningsfundur verður 2. mars kl. 17.00 í húsnæði IÐUNNAR að Vatnagörðum 20, 104 
Reykjavík. Verklegt próf verður í Tækniskólanum 14. og 15. mars, Iðnskólanum í Hafnarfirði 21. og 22. mars og ef næg 
þátttaka fæst (sjá 9. grein reglugerðar um sveinspróf) í Verkmenntaskólanum á Akureyri 28. mars. 
Umsækjandi þarf að framvísa staðfestum námssamningi og skila inn burtfararskírteini í hársnyrtiiðn. Lífeyrissjóðs-
yfirlit, til staðfestingar á vinnustaðanámi, þarf að fylgja umsókn.
Þegar umsóknarfrestur er liðinn fær umsækjandi bréf með upplýsingum um prófstað, dagsetningu, leyfis- og efnis-
gjald þar sem það á við. Sveinspróf eru haldin a.m.k. einu á ári í hverri iðngrein ef næg þáttaka næst. Sveinsprófsnefnd 
ákveður prófdaga og próftökustað. 

Iðnnemar á námssamning
Réttur til greiðslu desemberuppbótar skal vera í réttu 
hlutfalli við starfstíma hjá fyrirtæki. Fullt starf telst í 

þessu sambandi 45 unnar vikur (1800 dagvinnustundir) eða meira 
fyrir utan orlof. Hjá iðnnemum á námssamningi telst námstími í skóla ekki 

sem unninn tími. Desemberuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum
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Það er öllum frjálst að ákveða hvort þeir greiða í séreignarsparnað og einnig hvaða vörsluaðili 
séreignarsparnaðar verður fyrir valinu. Allir ættu þó að nýta sér þennan kost og þá sérstaklega 
vegna mótframlags vinnuveitanda sem annars fæst ekki. Enginn ætti að missa af þeirri launa-

hækkun sem felst í mótframlaginu. Við starfslok má búast við tekjuskerðingu þar sem lífeyrissjóðir 
tryggja einungis um 56% af meðaltekjum fólks yfir starfsævina ef miðað er við að greitt sé í lífeyrissjóð 
í 40 ár. Góð leið til að brúa þetta bil er að greiða í séreignarsjóð. Það getur munað miklu þegar upp er 
staðið og því fyrr sem fólk byrjar því meiri er ávinningurinn. Margir valkostir eru í boði á markaðnum 
og mikilvægt er að velja þá ávöxtunarleið sem hentar hverjum og einum, með tilliti til aldurs og vilja til 
að taka áhættu. 
Framlag launþega getur að hámarki verið 4% af launum og mótframlag launagreiðanda er 2% sam-
kvæmt flestum kjarasamningum. Framlag launþega er dregið af launum áður en tekjuskattur er 
reiknaður og því lækka útborguð laun um mun minna en sem nemur upphæðinni sem safnast inn á 
reikning. Tekjuskattur er greiddur þegar sparnaðurinn er leystur út og má hefja úttekt við 60 ára aldur. 

Ávöxtunarmöguleikar
Hjá Séreignarsjóði Gildis hafa sjóðfélagar val um þrjár ávöxtunarleiðir:
•	 Framtíðarsýn	1	er	blönduð	leið	og	er	samsett	þannig	að	65%	safnsins	er	í	skuldabréfum	og	35%	
              í hlutabréfum. Þegar stór hluti safnsins er bundinn í hlutabréfum má búast við sveiflum í  
              ávöxtun til skamms tíma og þá í takt við sveiflur á hlutabréfamörkuðum. 
•	 Framtíðarsýn	2	er	einnig	blönduð	leið	en	er	með	80%	í	skuldabréfum	og	20%	í	hlutabréfum.	Í		
              þessari leið má vænta meiri stöðugleika í ávöxtun samanborið við Framtíðarsýn 1, vegna lægra 
              hlutfalls hlutabréfa, en þó má búast við töluverðum sveiflum.
•	 Framtíðarsýn	3	er	verðtryggð	innlánsleið.	Þessi	leið	er	sú	áhættuminnsta	af	þeim	 
              sem í boði eru. 

                              Ávöxtun séreignardeilda fyrstu 9 mánuði ársins á ársgrundvelli
                                                Nafnávöxtun Raunávöxtun   Meðalraunávöxtun sl. 5 ár  
                             Framtíðarsýn 1 5,6%                     3,5%            5,0%  
                             Framtíðarsýn 2 5,0%                     2,9%            3,3%  
                             Framtíðarsýn 3 3,9%                     1,9%            3,0%  

Ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán 
Sjóðfélagar sem vilja nýta sér skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán verða að vera 
með samning um séreignarsparnað og vera virkir greiðendur í séreignarsjóð. Heimildin gildir fyrir 
greidd iðgjöld á launatímabilinu frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2017 en frestur til að nýta iðgjöldin frá 1. 
júlí rann út 1. september 2014. Þær umsóknir sem berast eftir 1. september taka gildi í þeim mánuði 
sem þær berast. 
Einstaklingar sem ekki eiga fasteign en vilja nýta séreignarsparnaðinn til öflunar íbúðarhúsnæðis geta 
tekið út sparnaðinn skattfrjálst og nýtt hann til kaupa á íbúðarhúsnæði. Frestur til að sækja um slíka 
úttekt er til 30. júní 2019, en gildir þó eingöngu fyrir greidd iðgjöld á launatímabilinu frá 1. júlí 2014 til 
30. júní 2017. 
Hámarksfjárhæð fyrir einstaklinga er kr. 500.000 á ári en fyrir hjón og þá sem uppfylla skilyrði til 
samsköttunar er hámarkið kr. 750.000 á ári. 
Sótt er um ráðstöfunina á vef ríkisskattstjóra, www.leidretting.is. 

Tímabundin heimild til útgreiðslu séreignarsparnaðar fyrir 60 ára aldur
Vakin er athygli á því að frestur til að sækja um útgreiðslu úr séreignarsjóði samkvæmt tímabundinni 
heimild, rennur út 31. desember 2014. Heimilt er að greiða út til sjóðfélaga allt að 9 milljónum króna 
á 15 mánuðum eða 600 þúsund krónur á mánuði, fyrir skatt. Inneignin sem hægt er að taka út miðast 
við stöðuna 1. janúar 2014.

SÉREIGNARSPARNAÐUR
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Samkeppni meistarnema í Umhverfis- og auðlindafræði í Háskóla Íslands fór fram núna í haust. Umhverfis- og 
auðlindafræðideild Háskóla Íslands í samstarfi við Félag hársnyrtisveina stóð fyrir samkeppni milli meistaranema 
deildarinnar þar sem nemendur áttu að setja fram áætlun um samfélagsábyrgð  á hárnsyrtistofum. Verkefnið 

miðast að því að gefa nemendum færi á að nýta á praktískan hátt þá þekkingu sem þau eru að öðlast í meistaranáminu 
í Umhverfis - og auðlindafræði, sem og að fá reynslu í að vinna í þverfaglegum teymum og að miðla niðurstöðum til 
viðskiptavina.
Rán Reynisdóttir fór fyrir hönd Félags hársnyrtisveina og kynnti græna hársnyrtingu fyrir hópunum. 
Þann 22. október kynntu nemendurnir verkefni sín fyrir Brynhildi Davíðsdóttur, umsjónarkennara námsins, og Rán 
Reynisdóttur.  Einnig skiluðu hóparnir ítarlegri skýrslu og sátu fyrir svörum dómaranna. Hóparnir, sem vor 6 talsins, 
tóku margir ólíka nálgun á viðfagnsefnið og áhugavert var að sjá mismunandi sýn þeirra á hvernig hægt er að gera 
fagið sjálfbærara. Að lokum stóð hópur 1 uppi sem sigurvegarar. Hópinn skipa þau Alana Hudkins, Erla Björg Aðal-
steinsdóttir, Ingunn Sigríður Þorsteinsdóttir, Luc Baptiste Lichtlé, Ricardo Anthony Morris, Snævarr Örn Georgsson 
og Victor F. Pajuelo Madrigal. Í kynningu og skýrslu sinni komu fram vel ígrundaðar leiðir til að bæta vinnuumhverfi á 
hársnyrtistofu og auka samfélagsábyrgð stofunnar. Markmiðin voru skýr og farið var vel í saumana á þeim í skýrslunni. 
Einnig voru mælanlegir sjálfbærni vísar.

Hárakademían er einkarekinn 
skóli sem hóf starfsemi nú 
í haust 2014. Skólinn býður 

upp á nám í hársnyrtiiðn til sveins-
prófs.
Námið í Hárakademíunni er 45 
vikur og fer kennsla fram alla virka 
daga frá 8:30 – 16:30. Opnir dagar 
eru á föstudögum, alls 40 talsins. 

Námið í Hárakademíunni er kennt 
í lotum og eru opnir dagar hugsaðir 
til að þjálfa nemendur í að vinna 
útfrá leiðsögn kennara/meistara með 
módel. Unnið er eins og á stofum, s.s. 
nemendurnir fá kúnna yfir daginn og 
vinna úr því. 

Vinna nemenda á opnum dögum er 
metið upp í námssamning, alls tveir 
mánuðir. 

Til að hefja nám við skólann þurfa 
nemendur að hafa lokið til 
skyldum almennum greinum en 
ljúka svo námi sínu við 
Hárakademíuna á þremur önnum.

Eftir námið í Hárakademíunni fara 
nemendur á námssamning er telja 
52 vikur og taka því næst sveinspróf. 
Nemendur fá prófskírteini sitt frá 
Hárakademíunni eftir að þeir hafa 
farið í gegnum sveinspróf. 
(ATH kennslustundir hjá 

Hárakademíunni er 400 klst. fleiri)

Hárakademían útvegar 
öllum sínum nemendum náms-
samning á hárgreiðslustofum. 
Námið í Hárakademíunni er 
samþykkt af mennta-og menning-
armálaráðuneytinu og er lánshæft hjá 
LÍN.
Ath. nemendur Hárakademíunnar 
taka sama sveinspróf og nemendur 
annarra skóla sem kenna hársnyrti-
iðn.

Nánari upplýsingar um skólann má 
finna á www.harakademian.is og 
hjá Hörpu Ómarsdóttur skólastjóra 
skólans.

Mælanlegu vísar sigurvegaranna voru:
					•	Mæla	endurkomur	og	ánægju	viðskiptavina
					•	Tíma	sem	starfsfólk	eyðir	á	ári	hverju	á	námskeiðum	varðandi	sjálfbærni	áætlun,	 
        græna hársnyrtingu og önnur umhverfismál.
					•	Rusl	mælt	eftir	þyngd	(endurunnið,	óendurunnið	og	lífrænt)
					•	Framlegð
					•	Hlutfall	umhverfisvottaðara	vara	á	stofunni
					•	Rafmagns-	og	heita	vatnsnotkun
					•	Veikindadagar	starfsfólks
					•	Ánægja	starfsfólks	og	starfsmannavelta
					•	Rafrænt	bókhald
					•	Hlutfall	þeirra	sem	koma	á	stofuna	gangandi	eða	hjólandi	(viðskiptavinir	og	starfsfólk).

SJÁLFBÆR ÞRÓUN Á HÁRSNYRTISTOFUM
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Verkefnið með háskólanum  - 
Samkeppni meistaranema í Umh-
verfis- og auðlindafræði
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Þ að voru 12 nemendur  á lokaönn í hársnyrtiiðn í Tækniskólanum sem héldu 
skemmtilega og glæsilega  útskriftasýningu í byrjun október á Rúbín í Öskju-
hlíð. Nemendurnir voru hvert og eitt með 4 módel sem voru ýmist dömu-

klippingar og litanir, herraklippingar og litanir, greiðslur og permanent. Það var 
alveg stappað af fólki og var flott happdrætti í gangi. Logi úr hljómsveitinni 
Lily of the valley og félaga hans spiluðu og sungu nokkur lög fyrir gesti.
Það komu allskonar fólk að verkefninu og hjálpuðu nemendunum að gera 
sýningu sem flottasta. Notaðir voru Schwarzkopf  litir og þar kom Harpa 
frá ATC sterkt inn og mætti hina og þessa daga til að aðstoða sýninga-
haldara við litablöndur og ráð. Baldur í Bpro var svo yndislegur að 
styrkja (okkur) með vinnuvörur og þessháttar og kom og sýndi 
okkur allskonar trix sem nýttist vel. Íris Björk grafískur 
hönnuður gerði hrikalega flotta bæklinga og plaköt. Anna 
Kristín nemandi úr ljósmyndaskólanum var fengin til að 
taka myndir á sýningunni og af módelum og gekk það allt 
mjög vel fyrir sig! Dj JB spilaði tónlist á meðan á show-
inu stóð. Stelpur úr Snyrtiskólanum í Kópavogi komu og 
förðuðu módelin -þvílíkir snillingar! “Svo eru það nát-
túrulega blessuðu módelin og kennararnir okkar sem 
komu og eyddu öllum  þessum tíma bara til að hjálpa 
okkur nemendunum”.
“Gætum ekki verið sáttari með þessa sýningu og vildum 
helst gera þetta aftur daginn eftir:)”

ÚTSKRIFTARSÝNING HJÁ  
HÁRSNYRTISKÓLANUM

Ljósmyndir:  Anna kristín Arnardóttir
Anna Kristín útskrifaðist sem grafískur  

hönnuður frÁ Myndlistaskólanum 
á Akureyri vorið 2013 og er nemi á 

öðru ári í Ljósmyndaskólanum og 
útskrifast janúar 2016. Heimasíðan 
hjá Önnu er: www.aka-photo.com
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Frá upphafi hefur Bpro fengið gríðarlegan  
stuðning og góða móttökur frá fagfólki. Við erum 
svo heppin að hafa í för með okkur frábært teymi 

sem heldur mjög vel utan um allar okkar stofur og  
viðskiptavini. 
Við erum einning svo lánsöm að vera með ein flottustu 
merkin á markaðnum í dag, label.m, HH Simonsen 
raftæki og Excellent Edges skærin. En okkar stærsta 
merki, label.m var, eins og flestir vita, stofnað af Toni 
Mascolo sem er stofnandi og eigandi Toni&Guy. Toni 
opnaði sína fyrstu stofu fyrir 51 ári með 4 stólum, það 
er allt hægt. Hans ætlunarverk var að koma með merki 
sem var hannað af fagfólki, notað af fagfólki og ein-
göngu selt af fagfólki. Þetta tókst honum og erum við 
stoltir dreifingaraðilar label.m á Íslandi. Í fyrra var 
okkur tilkynnt að label.m verður næstu 5 árin einn af 
stryktaraðilum London Fashion Week. En það þýðir að 
label.m eru einu hárvörurnar sem notaðar eru baksviðs 
á LFW. Þetta er gríðarlega stórt skref fyrir label.m og 
eru nú allar vörur label.m merktar London Fashion 
Week. Við höfum líka verið að sýna þeim þarna úti að 
við erum sko ekkert lamb að leika við og höfum núna 
tvisvar sinnum unnið til verðlauna á árlegri ráðstefnu 
dreifingaraðila sem haldin er í september, en þar eru 
um 65 lönd að velja úr. Árið 2012 unnum við nýliðar 
ársins en í ár unnum við tvenn verðlaun, Commended 
Distributor of the Year og Think Bigger Marketing 
Award. Þetta sýnir okkur það að þó svo að við séum 
smá þá er allt hægt og erum við svo sannarlega að gera 
góða hluti og reyna okkar besta til að styðja undir fagið 
okkar.  

En við erum ekki einungis með ein flottustu merkin á 
markaðnum í dag heldur viljum við trúa því að við erum 
að veita bestu þjónustu sem kostur er á og fáum við 
reglulega áminningar frá okkar viðskiptavinum hvað við 
erum að gera góða hluti í því. Við bjóðum uppá gríðar-
legt magn af uppákomum en þar má helst nefna, mikið 
af faglegum námskeiðum þar sem við fljúgum erlendum 
meisturum til landsins til að uppfæra okkar viðskiptavini, 
erum mikið með kynningar sjálf í okkar nýja og flotta 
húsnæði sem er sérstaklega hannað til þess að geta haldið 
þar námskeið og slíkt, við erum líka ávallt til í að taka 
þátt í alls kyns uppákomum sem stofur eru sjálfar með 
þar sem við mætum á svæðið með okkar sérþekkingu og 
síðast en ekki síst skipuleggjum við ferðir til London þar 
sem farið er á workshop, kíkt á Salon International og 
jafnvel skellt sér á sýningu. 
Við erum nú þegar farin að skipuleggja næstu London-
ferð sem verður í október 2015. Við viljum aðeins breyta 
dagskránni í þetta skiptið og bjóða uppá fjölbreyttara val. 

Nýlega buðum við okkar viðskiptavinum, fjölskyldu 
og vinum að koma og skála með okkur í tilefni af nýja 
húsnæðinum okkar. Þetta er tvöfalt stærra húsnæði en 
það sem við vorum í og er sérstaklega hannað til þess að 
geta haldið þar námskeið, workshop, kynningar og fundi. 
Þarna komu um 200 manns að fagna með okkur og varði 
fjörið langt fram eftir, eins og okkur mörgum er lagið.

Það er því alltaf mikið um að vera hjá okkur hér í Bpro og 
er stefnan því bara tekin uppá við.  

Frá vinstri: Paul Bulman, 
Baldur Rafn Gylfason, 
Sigrún Bender,  
Magdalena Siwiec og  
Sacha Mascolo-Turbuck.
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Fáðu greitt 
       fyrir að spara!

Leggðu 2–4% í séreignarsjóð og launagreiðandinn greiðir 2% á móti

Ekki missa af 2% 

frá launagreiðanda 

í hverjum mánuði!

Launahækkun!

Skattahagræði
Iðgjaldið er ekki skattlagt við innborgun. Iðgjaldið er dregið af launum áður en tekjuskattur er reiknaður. 

Lægra hlutfall launa þinna fer í skatt og á sama tíma ertu að tryggja þér meira ráðstöfunarfé á efri árum.

Sparnaðurinn erfist
Sparnaðurinn erfist að fullu til lögerfingja og er ekki aðfararhæfur. Það merkir að ekki er hægt 

að ganga að eign í séreignarsjóði lendi fólk í fjárhagsvandræðum.

Mismunandi ávöxtunarleiðir
Séreignarsjóður Gildis býður upp á þrjár mismunandi ávöxtunarleiðir og hægt er að flytja sig 

á milli leiða hvenær sem er, án kostnaðar.

Enginn upphafskostnaður

Ekki draga þetta lengur – Gerðu samning strax í dag!

Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík • Sími 515 4700 • www.gildi.is - gildi@gildi.is

Hársýning til minningar um Kjarra

Þann 10. október sl. hélt Meistarafélag 
hársnyrtimeistara á Norðurlandi 
glæsilega hársýningu ásamt nemendum 

á 3 önn á hársnyrtibraut í VMA. Sýningin  
var haldin á Glerártorgi  þegar hinu árlegu  
Dömulegu Dekurd agar fóru fram.   
Sýningin var haldin til minningar um 
Kjartan Einar Hafsteinsson  eða Kjarra 
eins og hann var alltaf kallaður en 
hann hefði orðið  fertugur á árinu 
en hann lést eftir bílslys í júní 2002. 
Kjarri var frábær fagmaður sem 
var alltaf hress, skemmtilegur 
og ef vinir hans gerðu eitt-
hvað sem var hallærislegt eða 
hreinlega púkó - þá fengu 
þeir ábendingar og ráðgjöf 
hvernig ætti að gera hlutina og hvað 
ætti að varast. Það eru margir 
sem eiga góðar minning-ar 
um góðan vin sem var tekinn 
snemma frá okkur. 

 “ Sýningin var í mínum huga frábær og er ég enn klökk. Að halda svona 
sýningu er ekki hægt nema að fleiri komi að “ segir Hulda á Medullu 
sem vill koma á framfæri þakklæti til hársnyrtistofanna í Félagi 
hársnyrtimeistara á Norðurlandi ,  Dóra í Imperial og öllu hans star-
fsfólki. Siggu Kling  sem var kynnir kvöldsins. Lindu og Dabba Rún 
frá Viðbur ðarstofunni og Davíð Ing a  fy r ir  sitt framlag. Nemendum 
á 3 önn í VMA og öllum módelunum. “Síðast en ekki síst yndislegu 
Hafdís sem söng ásamt Brynjari og Hirti - og þið öll takk fyrir ógley-
manlega  kvöldstund.”  Eftirfarandi stofur tóku þátt í sýningunni: 
Medulla, Zone, Hársúdíóið Sunna, Passion, Designe, Funky, Amber, 

Samson og Rakara- og hárstofan Kaupangi.

F.v. Hafdís, Þórunn, Inga, Helga, Hulda 
og Hildur Jana

Ljósmyndir:  ÞORGEIR BALDURSSON
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Ljósmyndir:  ÞORGEIR BALDURSSON



12 KLIPP

Sjálfbær þróun í hársnyrtingu

Um þessar mundir er að ljúka afskaplega 
spennandi samnorrænu verkefni sem 
varðar sjálfbæra þróun í hársnyrtingu. 

Verkefnið hefur staðið í 2 ár og hefur hópurinn, 
sem samanstendur af nokkrum áhugasömum 
hársnyrtum, kennurum og fagfélögum Norður-
landanna, þróað samræmt nám og matsviðmið sem 
auðvelda fólki að fara óhefðbundnar leiðir í faginu 
með það fyrir augum að bæta þekkingu, náms- 
og starfsmöguleika, umhverfisvernd og heilsu 
hársnyrtifólks. Tækniskólinn er þátttakandi Íslands 
í verkefninu og hefur Ragnheiður Bjarnadóttir, 
skólastjóri Hár- snyrtiskólans, verið fulltrúi hans.
Hópurinn hefur hist reglulega frá því verkefnið fór 
af stað til að þróa innihald, aðferðir, deila þekkingu, 
safna saman efni, koma upp gagnabanka og skrifa 
námskrá. Fullrúar hvers lands settu saman til-
raunahóp heima fyrir þar sem efnið var svo mátað 
og metið með hliðsjón af námskrá og möguleika á 
nýtingu. 
Lokafundur hópsins var haldinn hér á landi fyrir 
skemmstu og niðurstöðurnar opinberaðar á 
kynningarfundi sem var haldinn í húsakynnum 
Tækniskólans að Háteigsvegi þann 11. september 
sl. Þar kynntu fulltrúar landanna hvernig niður-
stöðurnar koma til með að nýtast þeim hverjum 
fyrir sig og hvert framhaldið verður.
Mismunandi er eftir löndum hvað verður í boði af 
því sem unnið hefur verið með en það sem er mest 
um vert er að námið er samræmt á milli landanna 
og það sem hefur verið numið á einum stað er hægt 
að halda áfram með á þeim næsta ef fólk vill bæta 
við sig. Þannig getum við boðið fagfólki okkar og 
þeim sem stefna á hársnyrtifagið að velja sér leið 
við hæfi.
Ísland er lítið land með fáa íbúa. Hársnyrting er 
kennd í 7 framhaldsskólum sem eiga gott samstarf 
sín á milli og vinna náið saman um þessar mundir 
með það fyrir augum að efla námið og bæta. Það er 
okkar sérstaða að geta bætt 
áherslur á landsvísu þar sem nálægðin er svo mikil 
og farið er eftir einni og sömu námskránni.

Á Íslandi verður fyrsta skrefið að skrifa tvær fyrstu 
loturnar af 6 inn í námskrána okkar sem er í 
endurskoðun um þessar mundir. Þannig munu 
allir skólar landsins sem kenna hársnyrtingu 
leggja áherslu á grunnatriði sjálfbærrar þróunar 
í faginu, muninn á milli grænna hársnyrtistofa 
og hefðbundinna og hvað skilgreinir og aðgreinir 
vistvæna hársnyrtingu, lífræna og heildræna. 
Farið verður dýpra í innihaldsefni hárvara og áhrif 
þeirra á umhverfið og heilsu fagfólks sem vinna 
með þær alla daga, hvar ber að finna upplýsingar 
til að mynda sér skoðun á vörum, hvort hægt sé 
að nota heilsusamlegri vörur á vissum sviðum 
og ef ekki, hvernig ber að verja sig sem best gegn 
áhættuþáttum. Lögð verður áhersla á að þekkja 
umhverfismerkingar og hvort um „grænþvott“ sé 
að ræða þar sem gefin eru röng, fegrandi skilaboð 
á umbúðum. Lögð verður ríkari áhersla á vinnu-
vistfræði.
Vonandi verður einhvern daginn hægt að bjóða 
upp á heildstæða, græna hársnyrtibraut á Íslandi 
þar sem allar loturnar verða kenndar en þangað til 
þurfa nemendur að sækja þá menntun til annara 
norðurlanda sem bjóða upp á slíkt nám. Grunninn 
fyrir það fá þau þó hér heima. Við munum svo 
aðstoða þá sem kjósa áframhaldandi menntun við 
að finna tengiliði og skóla sem bjóða upp á valið 
nám auk þess sem við munum hjálpa til við að 
nálgast styrki t.d. frá Erasmus+.
Hópurinn heldur úti vefsíðu sustainablehair.eu og 
er að ljúka við að setja saman rafbók með útkomu 
verkefnisins sem nýtist vel sem gagnabanki fyrir 
áhugasama. Hún mun verða aðgengileg á síðunni 
okkar.
Menntað fagfólk greinarinnar mun með  
upplýstum hætti geta valið hvaða stefnu það vill 
taka í faginu og hvaða efni það kýs að starfa með 
og byggir það val á rýni og þekkingu. Þannig mun 
skapast aukið jafnvægi á milli menntunar, 
atvinnulífs, umhverfis og heilsu fagfólks til 
framtíðar.

ef ekki
FÆRÐ ÞÚ

ENDURGREITT

Sj
áð

u hárið þykkna og styrkjast

á aðeins 4 vikum

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR
Á NIOXIN VÖRULÍNUNNI.

SPENNANDI TÍMAR FRAMUNDAN.
Nioxin sækir áhrif sín í húðvörur.
Háþróaðar meðferðir sem hver og ein
inniheldur sérsniðna samsetningu virkra 
efna sem valin eru til þess að berjast 
gegn hárþynningu.

Fáðu nánari upplýsingar hjá 
sölufulltrúum okkar.
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ÚTSKRIFT
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Laugardaginn 18. október s.l. 
útskirfuðust 10 hársnyrtisveinar. 

Það er stór áfangi að ljúka sveinsprófi 
og vilja Félag hársnyrtisveina og 
Meistarafélagið í hársnyrtiiðn óska 
öllum nýsveinum innilega til lukku 
með áfangann. Útskriftin var haldin 
í húsakynnum Samtaka iðnaðarins 
og boðið var upp á léttar veitingar 
að lokinni sveinsbréfs-afhendingu. 
Allir fá afhent gjafabréf á nám-
skeið hjá IÐUNNI-fræðslusetri og 
að venju voru verðlaun veitt fyrir 
góðan árangur á sveinsprófi. Það var 
hún Guðfinna Eiríksdóttir fyrrum 
nemandi í Hársnyrtiskólanum sem 
hlaut verðlaunin. Meistarinn hennar, 
Helga Jónsdóttir á Madonnu tók við 
skírteininu og verðlaununum fyrir 
hennar hönd þar sem að Guðfinna 
stóða á altarinu á sma tíma að ganga í 
það heilaga. Nýsveinarnir frá 
Akureyri höfðu ekki tök á að vera 
viðstaddar á útskriftinni og fengu 

bréfin sín gjafir óvænt afhentar á 
félagsfundisem fór fram á Akureyri 
þann 20. október. En þar sem að 
fyrir-varinn var mjög stuttur tók 
Bryndís (til vinstri) við bréfinu fyrir 
hönd síns sveins. Það var heild-
verslunin Bpro sem gafa hið sívinsæla 
keilujárn frá HH Simonsen ásamt því 
að gefa öllum nýsveinum gjöf. 

- Innilega til hamingju með áfangann
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ASÍ ÞING

VELFERÐ

KAUP OG KJÖR

ÍSLENSKUR VINNUMARKAÐUR

Þann 22.-24. október síðastliðn fór 41. Þing ASÍ fram. Þingið sóttu rúmlega 300 þingfull-
trúar frá 51 félagi innan Alþýðusambandsins og átti Félag hársnyrtisveina einn fulltrúa á 
þinginu. Yfirskrift þingsins er Samfélag fyrir alla - jöfnuður og jöfn tækifæri. Unnið var í 

þremur málstofum á þar sem fjallað var um velferð, kaup og kjör og
 íslenskan vinnumarkað (styrkleika og áskoranir).  Mikil ánægja var með með 

fyrirkomulag þingsins sér í lagi hvernig til tókst með málstofurnar en þær fóru fram meðsvokallaðri þjóðfund-
arfyrirkomulagi.

Við skipum okkur í hóp með öðrum norrænum ríkjum þar sem hvað mestur jöfnuður ríkir milli sam-
félagshópa. Almenn samfélagssátt hefur verið um að tryggja með opinberri fjár-
mögnun velferðarkerfisins félagslegt og fjárhagslegt öryggi íbúanna. Jöfn tækifæri allra til samfélag-
sþátttöku eru tryggð með aðgengi að grunnþjónustu velferðarkerfisins, tækifærum til menntunar og heil-
brigðisþjónustu í samræmi við þarfir.  Vísbendingar eru um vaxandi ójöfnuð í okkar samfélagi sem birtist 
í því að stórir hópar verð útundan og dragast aftur úr í lífskjörum og tækifærum.  
OECD hefur m.a. lýst áhyggjum sínum af því að vaxandi ójöfnuður í vestrænum ríkum ógni efnahag-
slegum vexti og velferð og bent á að eina leiðin til að vinna gegn aukinni misskiptingu sé að stjórnvöld í 
ríkjunum horfi í auknum mæli til aðgengis að góðri menntun, heilbrigðisþjónustu og öðrum innviðum.

Það er heldur að birta til í íslensku efnahagslífi. Spáð er ágætum hagvexti í ár og næstu tvö árin og bata vinnu-
markaði. Gert er ráð fyrir að stöfum fjölgi og atvinnuleysi minnki þó það verði áfram sögulega mikið. Hætta er 

á að verðbólga fari vaxandi og fari yfir markmið Seðlabanka Íslands á næsta ári sem aftur kallar á hækkun vaxta. 
Þrátt fyrir ágæta hagvaxtarspá er það áhyggjuefni að hagvöxturinn verður að of miklu leyti drifinn áfram af 

vaxandi einkaneyslu en ekki aukinni verðmætasköpun.
Þó að hagkerfið sé heldur að rétta úr kútnum stöndum við frammi fyrir mörgum óleystum verkefnum í hag-

stjórninni. Skuldastaða landsins við útlönd er erfið og ekki er til gjaldeyrir til að standa undir erlendum 
greiðslum nema það takist að endurfjármagna hluta af skuldum opinberra aðila á erlendum fjármálamörkuðum. 

Gjaldeyrishöft eru við lýði og litlar líkur á að þeim verði aflétt á næstu misserum eða árum. Þá er óljóst hvaða 
stefnu við ætlum að taka í peninga- og gjaldmiðilsmálum.

Frá upphafi hefur helsta verkefni verkalýðshreyfingarinnar verið að tryggja öllu launafólki mannsæmandi 
laun og önnur starfskjör og skapa hér á landi samfélag jafnréttis og jafnra tækifæra þar sem allir búa við 
góð og eftirsóknarverð lífsgæði. Þetta hlutverk verkalýðshreyfingarinnar hefur ekkert breyst í 
grunninn, þótt samfélagið hafi tekið stórstígum framförum og kjör og allar aðstæður alþýðufólks þar 
með. Verkalýðshreyfingin hefur gengt lykilhlutverki í þessari uppbyggingu og hefur náð mikilsverðum 
árangri á mörgum sviðum. Jafnframt er ljóst að launafólk og samtök þess standa í dag frammi fyrir nýjum 
áleitnum áskorunum, þar sem niðurstaðan mun hafa mikil áhrif á hagi og velferð launafólks.

- sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri

- sköpun verðmæta til að ná fram jöfnuði

 - styrkleikar og áskoranir

Nánar má lesa um ályktanir frá þinginnu á vef Alþýðusambands Íslands –inni á www.asi.is undir fréttasafn
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VEL HEPPNAÐ ÞING 

ASÍ-UNG
Þriðja þing ASÍ-UNG var haldið 

12. september 2014 undir yfir-
skriftinni „Samfélag fyrir alla ... 

líka unga fólkið“. Á þinginu fjölluðu 
Henný Hinz og Ari Eldjárn m.a. um 
tekju-skiptingu í samfélaginu og sam-
ræmingu fjölskyldu- og 
atvinnulífs. Þingið sóttu 26 þing-
fulltrúar og 10 aukafulltrúar. Góð 
stemmning var meðal þingfulltrúa 
og almenna ánægja með þá mál-
efnavinnu sem fram fór í aðgreindum 
hópum. Sú vinna skilaði m.a. eftirfar-
andi ályktunum:

Samræming fjölskyldu- og  
atvinnulífs
Þriðja þing ASÍ-UNG ítrekar mikil-
vægi þess að samfélagið taki aukið 
tillit til fjölskylduábyrgðar og veiti 
fjölskyldufólki sveigjanleika til að 
samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Í 
því skyni hefur 3. þing ASÍ-UNG 
fjallað um málið og setur fram eftir-
farandi kröfur til hlutaðeigandi.
- ASÍ-UNG krefst þess að sveitarfélög 
hafi leikskóla opna yfir sumartíma 
þar sem oft er erfitt að samræma 
sumarfrí barna og foreldra.
- ASÍ-UNG krefst samræmingar á 
starfsdögum og öðrum frídögum hjá 
leik- og grunnskólum í landinu.
- ASÍ-UNG krefst þess að heimild 
fáist til að nýta hluta af eigin veik-
indarétti til að sinna veikindum barna 
ef þörf krefur.
- ASÍ-UNG krefst þess að stjórnvöld 
lengi fæðingarorlof, hækki 
greiðslþakið og afnemi 80% 
hámarkið.
- ASÍ-UNG krefst þess að stefnt verði 
að styttingu vinnuviku án þess að 
afkoma skerðist.

Húsnæði – mannréttindi ekki for-
réttindi – ÍTREKUN
Þriðja þing ASÍ-UNG áréttar ályktun 
frá fyrra þingi er varðar húsnæði 
en lítið sem ekkert hefur þokast á 
þeim vettvangi á síðustu tveimur 
árum. ASÍ-UNG leggur áherslu á að 
aðgangur að öruggu íbúðarhúsnæði 
er mannréttindi ekki forréttindi! 
Íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum 
kjörum er grundvallaratriði svo ungt 
fólk geti komið undir sig fótum og 
skapað fjölskyldum sínum góð lífs-
skilyrði.

Vandinn á húsnæðismarkaðum er 
margþættur. Húsnæðisverð er hátt 
og greiðslubyrði af húsnæði er þung. 
Ungt fólk fær ekki greiðslu-mat í 
dag og nánast útilokað er fyrir ungt 
fólk að safna fyrir útborgun í eigið 
húsnæði. ASÍ-UNG telur mikilvægt 
að greiðslumat vegna íbúðakaupa sé 
raunhæft og taki aukið mið af stöðu 
hvers og eins og geri þannig ungu 
fólki kleift að festa kaup á húsnæði.
Framboð af leiguhúsnæði er afar 
takmarkað, húsaleigan há og hús-
næðisöryggi ekkert. Gera þarf leigu 
að raunhæfum val-kosti á húsnæðis-
markaði. Til þess þurfa stjórnvöld 
að styðja við stofnun leigufélaga sem 
tryggja öruggt langtíma leiguhúsnæði 
á viðráðanlegum kjörum. Stuðning-
ur við leigjendur er enn mun minni 
en við húsnæðiseigendur og hug-
myndir um eitt húsnæðitsbótakerfi 
hefur enn ekki verið hrint í fram-
kvæmd. Núverandi húsaleigubótak-
erfi styður illa við ungt launafólk sem 
er með öllu óásættanlegt.
ASÍ-UNG gagnrýnir harðlega 
skuldalækkunaraðgerðir 
stjórn-valda en með 
þeim er verið að 
ráðstafa miklum 
fjármunum 
sem nýtast 
ungu fólki með 
takmörkuðum 
hætti. Meginn 
þorri ungs fólks 
fær ekki þá aðstoð 
sem boðið er upp á. 
Aðgerðir sem skerða 
lífeyri munu eingöngu 
fresta þeim vanda sem við búum 
við og eru því með öllu óásættan-
legar.
Þriðja þing ASÍ-UNG spyr því hvaða 
aðgerðir munu gagnast 
okkur í þeim vanda sem við búum 
við í dag?

Upprætum svarta atvinnustarfsemi 
og kennitöluflakk!
Þriðja þing ASÍ-UNG skorar á stjórn-
völd að leggja ríkari áherslu á að 
uppræta svarta atvinnustarfsemi og 
kennitöluflakk. Ungt fólk sem er að 
taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði 
eru oft ekki upplýst um réttindi sín 
og verða því oft fórnarlömb slíkrar 
starfsemi og standa uppi réttindalaus.

Stöðvum svindl á ungu  
launafólki!
Ungt fólk er í ljósi reynsluleysis síns 
sérstaklega berskjaldað á 
vinnumarkaði. Fréttir undan-farinna 
missera t.d. af hótel- og veitinga-
geiranum þess efnis að það sé orðið 
undantekning frekar en reglan að 
lög- og kjarasamningsbundin réttindi 
ungs launafólks séu virt, þarf að taka 
alvarlega og svindlið þarf að uppræta. 
Afleiðingarnar eru ekki bara bein 
kjararýrnun fyrir þá sem fyrir þessu 
verða heldur leiðir þetta 
einnig til félagslegra undirboða sem 
hefur neikvæðar afleiðingar fyrir 

starfsgreinina í heild sinni.
Nauðsynlegt er að ráðast 

í markvisst átak sem 
felur það í sér að 

nálgast ungt fólk 
og fræða það um 
réttindi sín en 
jafnframt þarf að 
fordæma þá 

atvinnurekendur 
sem gerast sekir um 

brot á réttindum 
launafólks.

Með vísan í framangreint 
skorar 3. þing ASÍ-UNG á stéttar-
félögin í landinu að gera betur í því 
að fræða unga fólki og jafnframt 
skera upp herör gegn þeim 
atvinnurekendum sem kerfis-
bundið svindla á launafólki.
Heimild og myndir: Tekið af vef Alþýðusam-
bands Íslands
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