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Brancheforeningen SADF i nyt samarbejde med Skønhedshuset Vejle 

Brancheforeningen Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF) har indgået en samarbejdsaftale 

med Skønhedshuset Vejle, der har en ny ejer i spidsen. Foreningen har aftaler med en række 

fodplejeskoler over hele landet, og det fælles mål er at sikre et højt fagligt niveau i fodplejebranchen.  

Hos fodplejernes brancheforening SADF hilser man Skønhedshuset Vejle velkommen i gruppen af 

fodplejeskoler, som foreningen har et godt og konstruktivt samarbejde med.  

- For SADF er det utroligt vigtigt, at vi samarbejder med fodplejeskoler, der bakker op om vores ambition 

om at styrke og udvikle en professionel fodplejebranche. Da Skønhedshuset Vejles nye ejer kom til os, 

kunne vi hurtigt mærke, at det også var deres ambition. Og det er en god mulighed for især syddanske 

fodplejere, der tidligere har haft langt til fodplejeskoler, som SADF samarbejder med, siger formand for 

SADF, Linda Dam Havmøller.     

Samarbejdsaftalen mellem SADF og fodplejeskolerne indebærer blandt andet, at skolerne benytter et 

pensum, hvor antal timer og fag lever op til brancheforeningens anbefalinger. Skolernes fodplejeelever kan 

blive elevmedlemmer hos SADF, og de kan blive fuldgyldige medlemmer af brancheforeningen efter endt 

uddannelse, hvor mange springer ud som selvstændige fodplejere.  

- Med Skønhedshuset Vejle er der nu fem fodplejeskoler, der underviser efter SADFs pensum, og hvor 

eleverne har mulighed for at blive medlem af foreningen. Det er godt for eleverne, godt for kunderne der 

får professionel fodpleje, godt for skolerne der løfter i flok, og godt for det faglige niveau i branchen, 

understreger Linda Dam Havmøller.  

Orden i sagerne 

Ana Junker, der selv er uddannet fodplejer og medlem af SADF, overtog Skønhedshuset Vejle den 1. juli i år 

sammen med sin mand Axel. Hun har fra dag ét være opsat på et samarbejde med brancheforeningen.  

- Vi har startet fodplejeuddannelsen fra bunden og følger SADFs pensum. Der er orden i sagerne hos 

Skønhedshuset Vejle, og både skolen og de kommende fodplejere står stærkere gennem samarbejdet med 

SADF. Det har jeg aldrig været i tvivl om, siger ejeren af Skønhedshuset Vejle, Ana Junker. 

SADF afbrød i 2018 et samarbejde med Skønhedshuset i Vejle, men nu hvor fodplejeskolen er overtaget af 

nye kræfter, er den tilbage blandt brancheforeningens samarbejdspartnere.  

- De nye ejere af Skønhedshuset Vejle ønsker samarbejdet med os, og vi har tillid til, deres uddannelse lever 

op til de samme faglige standarder som de fire øvrige skoler, vi samarbejder med. Vi mener, der er plads til 

alle skolerne, og at vi alle kan spille hinanden stærkere til glæde for hele branchen, siger Linda Dam 

Havmøller.   

FAKTA OM SADF 

Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF) er brancheforening for cirka 420 selvstændige fodplejere 

fordelt over hele landet. SADF-fodplejernes uddannelse lever op til foreningens anbefalinger, og 

medlemmerne er uddannede i at behandle fødder samt forebyggende behandling og identificering af 

sygdomsbetingede problemer.  

SADF samarbejder nu med fem fodplejeskoler i hele landet. Det drejer sig om:  



• Fodplejeskolen v. Eisner & Wahl 

• Københavns Fodplejeskole 

• Odense Fodplejeskole 

• Skønhedshuset Vejle 

• Viborg Helsepraktik 

Læs mere om brancheforeningen Sammenslutningen af Danske Fodplejere på www.danskefodplejere.dk   

 

For yderligere information kontakt venligst formand for Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF), 

Linda Dam Havmøller på telefon 25 60 80 01 eller e-mail Linda@danskefodplejere.dk  

 

 

Formand for Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF) Linda 

Dam Havmøller er glad for, at brancheforeningen har udvidet kredsen 

af fodplejeskoler, som man samarbejder med.    

 

 

 

 

Ana Junker er ny ejer af fodplejeskolen Skønhedshuset Vejle, som har indgået en 

samarbejdsaftale med brancheforeningen Sammenslutningen af Danske Fodplejere 

(SADF).   

 

 

 

 

 

 

Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF) er brancheforening 

for cirka 420 selvstændige fodplejere i hele landet. Foreningen stiller 

krav til medlemmernes faglige niveau og samarbejder derfor med 

en række fodplejeskoler for at styrke og udvikle den professionelle 

fodplejebranche.     
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