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Christine Gylvin er frisørmester og indehaver af frisørsalonen Hair by Gylvin i 

Hillerød. Hun har selv været i mesterlære og er stor fan af Ny Mesterlære, da 

hun synes, det er en fantastisk måde at blive lært op på.

Christine har haft frisørsalonen sammen med sin mand i ti år, og i løbet af den 

tid har hun haft ti Ny Mesterlære-elever oppe til svendeprøve. På nuværende 

tidspunkt er der 12 ansatte i salonen, heraf fire elever i Ny Mesterlære.

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære? 
”Som mester er du med til at forme dine elever. Man sender nogle dygtige frisør-

er ud i verden, når man har haft dem i Ny Mesterlære. Jeg mener ikke, skolen 

kan lære dem, hvordan en hverdag ser ud i forretningen, men det kan en mester. 

Mine elever laver ikke det samme, som de gør på skolen. I min salon lærer 

eleverne både at klippe og farve hår, farve bryn og vipper samt at sætte hår. Og 

så lærer de at yde ordentlig service overfor kunderne. Kundeservice er noget af 

det vigtigste i min salon, da hele mit koncept er luksus og velvære. Så kunden 

skal gå herfra med følelsen af at være blevet møg forkælet.”

Hvilke udfordringer er der ved Ny Mesterlære? 
”Jeg synes, det kan være svært at finde gode elever. Der er langt mellem snaps-

ene. Desværre er der en del curlingbørn, der har haft forældre, der har opvar-

tet dem lidt for meget. Og det er ikke særlig godt, når de skal ud og stå på 

egne ben, for så kan de faktisk ikke. En anden udfordring, set fra mit perspek-

tiv, er, at kendskabet til Ny Mesterlære er for dårligt blandt de unge. De har 

hørt meget om gymnasiet, men ikke nok om Ny Mesterlære. Det er ærgerligt, 

for vi kommer til at mangle mange dygtige faglærte i fremtiden.” 

Ny Mesterlære

”Man sender nogle dygtige frisører ud i 
verden, når man har haft dem i Ny Mesterlære.”
Christine Gylvin, frisørmester og indehaver af Hair by Gylvin

Hvad er Ny Mesterlære?

Ny Mesterlære er den mest 
praksisrettede måde at tage 
en erhvervsuddannelse på.

Til forskel fra den almindelige 
erhvervsuddannelse (eud) 
begynder eleven ude på lære-
pladsen, hvor eleven bliver 
lært op af mester. 

Eleven får elevløn fra første 
dag, og i de perioder, hvor 
eleven er på skoleophold 
under hovedforløbet, mod-
tager mester  et godtgørelses-
beløb, AUB-bidrag, som 
kompensation for lønudgiften.

Resten af uddannelsen er 
bygget op på samme måde 
som en almindelig eud og 
varer lige så lang tid. 
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Hvilke råd har du til andre mestre?
”Man skal være opmærksom på, at det kræver overskud og tid at lære eleven 

op. Man skal være med på beatet. Og så vil jeg helt klart anbefale, at man ven-

ter med at tage eleven, til de er færdige med tiende klasse.

Man skal huske at se eleven an i prøvetiden, for fire år er lang tid med en elev, 

man ikke passer sammen med. Og man skal have modet til at stoppe forløbet, 

hvis det ikke fungerer. Jeg har måttet sige farvel til nogle af mine elever, hvor 

det bare ikke spillede. Men lad mig understrege, at jeg har haft mange i Ny 

Mesterlære, og jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund. Så jeg kan ikke for-

stå, at alle ikke bare tager elever ind. Ved at tage elever er vi jo også med til at 

udvikle vores fag.”

Hvilke råd har du til unge, der vil i Ny Mesterlære?
”Hvis man skal have en læreplads hos mig, så skal man møde personligt op i 

min salon med sin ansøgning, og man skal virke interesseret. I stedet for at 

skrive, at man klipper hår på hele sin familie og alle sine venner, så skal man 

hellere bruge ansøgningen til at vise, hvor kreativ man er og til at fortælle om 

ens stærke og svage sider. Det viser, at man har selvindsigt og selvforståelse, 

og det kan man komme langt med. Det der med at lære at klippe, det skal vi 

nok lære eleven. Og så mangler jeg, at de unge fortæller om deres drømme 

og visioner. Som frisørelev skal man også være opmærksom på, at man skal 

have en stærk fysik, for man står meget op i løbet af en arbejdsdag, og dagene 

kan være lange. Man skal være i stand til at modtage konstruktiv kritik af sin 

mester.  Al begyndelse er svær, og det er ikke alt, man får ros for.  

At være frisør handler ikke om at stå og se smuk og lækker ud i et spejl, og det 

er der desværre nogle, der tror.”

Hvordan er fremtidsudsigterne i din branche?
”Branchen har været plaget af dårlige frisører med billige priser, dårlige klip-

ninger og dårlige farver. Det kan godt være, at nogle kunder bruger sådan en 

frisør én gang, men vi kan se, at mange efterfølgende bliver kede af resultatet, 

og så kommer de hen til os – også selvom vi er lidt dyrere. Til gengæld laver vi 

et ordentlig stykke arbejde, hvor farven og klipningen holder. Der er bud efter

velvære og luksus, men kvaliteten skal være i orden. Så jeg tror, vi har gode 

fremtidsudsigter. Vi bliver ved med at udvikle os, og vi kan ikke bare lige ud-

skiftes med en robot i fremtiden.”

Ny Mesterlære

Mød Christine Gylvin, frisørmester og 
indehaver af Hair by Gylvin

Vil du vide mere?

Vil du vide, hvordan du bliver 
godkendt til at tage elever i 
Ny Mesterlære, så kontakt din 
lokale erhvervsskole. 

Du finder din lokale erhvervs-
skole her.

Du kan også læse flere cases, 
se videoer og finde pjecer om 
Ny Mesterlære på 
Undervisningsministeriets 
hjemmeside.

”Man skal huske 
at se eleven an i 
prøvetiden, for 
fire år er lang 
tid med en elev, 
man ikke passer 
sammen med.”
Christine Gylvin
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