Stockholm
m i november 2016

Kvalittetssäkra
ade tjän
nster i djjurbran
nschen
I takt m
med att djurrägare köpe
er att fler tjjänster till sina husdju
ur, ökar ockkså kraven
n på att
man fårr valuta förr pengarna.. Oavsett om
m det är en
n kommun som ska beekosta
utbildn
ningen av en
n assistanshund, en h und som behöver trim
mning ellerr en katt som ska
bo på p
pensionat såå vill den so
om betalarr gärna vetaa att man få
år det man betalar förr.
- D
Det finns fö
öretagare som
s
säger ssig vara cerrtifierade, diplomerad
d
de eller
aauktoriseraade men ve
em som harr utfärdat de
d här doku
umenten ärr inte alltid
d lätt att
sse, säger Ulf Uddman,, ordförand
de i Djurbraanschens Yrkesnämnd
Y
d.
Personeer som harr fått sin utb
bildning vid
d någon av
v landets na
aturbruksskkolor har ju
u
dokumeenterade kunskaper
k
om
o djur och
h natur, lik
kaså de som
m har högskkoleexamen
n men
när dett gäller vidaareutbildning till exem
mpelvis hun
ndförare, kursledare
k
eeller olika
omvård
dnadsyrken
n finns i dag
gsläget ingga nationella krav ellerr riktlinjer..
I decem
mber lanserras Sveriges första cerrtifieringsm
modell av hundfrisöreer. Under
Stockho
olm Hundm
mässa 3-4/1
12 arrangeerar projekttet Studio Dog
D fyrtio pprovtillfälle
en samt
teori occh frisörern
nas arbete bedöms
b
avv en kompetent experttgrupp.
- V
Vi har nått framåt i uttvecklingen
n, från ren hobbyverk
h
ksamhet tilll ett yrke i en
e
b
bransch so
om växer, sä
äger Hannaa Casell, fråån Zoobran
nschens rikssförbund och
o
lledamot av
v DYNs styrrelse.
-

H
Hundfrisörryrket är ettt hantverkk som inte teoretiskt
t
kan
k läras inn, fortsätterr Hanna.
M
Mångårigt friserande är inte helller någon garanti
g
för god kvaliteet på arbete
et.
K
Kunden fårr lita på frissörens ord att denne är
ä utbildad
d och kan haantera hun
nden
o
och dess pääls korrektt.

Men nu
u finns alltså möjlighett att få en kkvalitetsstäämpel på sitt kunnandde. Certifierringen
innehålller både teeori med tv
vå delprov ooch praktik
k där det prraktiska prrovet är ind
delat i
fyra olik
ka klasser. Bedömnin
ng görs utan
n inbördes placering med
m godkäänt eller ick
ke
godkän
nt och exam
mination görs efter en färdig bedömningsmodell och föör att bli
certifierad krävs även
ä
att frissören är goodkänd för F-skatt sam
mt har sin vverksamhe
et
försäkrrad.
Under 2
2017 komm
mer ytterlig
gare certifieeringstillfäällen att arrrangeras påå olika platser i
landet o
och certifieerade hund
dfrisörer fårr använda sig
s av denn
na kvalitetssstämpel.

Pressko
ontakt Djurb
branschenss Yrkesnäm
mnd:
Hanna C
Casell 073-6
640 17 58 in
nfo@studiod
dog.se
Ulf Uddm
man 070-75
52 36 30 ulff.uddman@sskk.se

Djurb
branschens yrkesnämnd
y
representerrar arbetslivvet och är ettt nätverk förr att bevaka och
driva gemensamm
ma frågor, sa
amt främja uutbildning och
o rekryteriing inom "djjurbranschen
n
djur och hässt". DYN föreeträder medllemsorganisationer inom
m zoofackha
andel,
utöveer lantbruksd
djurp
parker, djursj
sjukvård, förssäkringsbolaag, avel och uppfödare, utbildningso
u
organisation
ner,
djurskkydd och dju
urhem samt fackförbund
f
d.
www.djuryn
n.se

Faktaruta
Projektet med att certifiera hundfrisörer heter Studio Dog. Bakom varumärket står
ledande hundfrisörer i branschen. I Studio Dogs expertgrupp ingår ett flertal personer
ur styrelsen för föreningen Sveriges Hundfrisörer.
Zoorf har ett flertal hundfrisörer i sin organisation och har tidigare kommunicerat att
man jobbar för en hållbar tillvaro och hög status för hundfrisörernas framtid. Löpande
kontakter hålls med bland annat Jordbruksverket och KemI.
Mer information:
http://studiodog.se
http://www.zoorf.org
http://www.skk.se/stockholmhundmassa/

