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TROVÆRDIGHED 
DIALOG OG ÅBENHED 
RESPEKT OG ANSVAR 

Troværdighed 
Vi tilstræber overensstemmelse mellem det, vi siger, og det,  
vi gør. 

Dialog og åbenhed 
Vi stikker ikke hovedet i busken. Den gode dialog er kernen i 
vores virke. Det daglige samarbejde med modeller og forældre 
betyder, at vi hele tiden  samarbejder med modellen om at 
håndtere de muligheder og eventuelle udfordringer, der er. 

Respekt og ansvar 
Vores produkt er mennesker. Vi gør hver dag vores ypperste 
for at vise respekt og ansvar over for de unge mennesker, vi 
samarbejder med, og som har vist os den tillid at være i stald 
hos os. 
Unique Models ønsker med gensidig respekt og tæt 
samarbejde at udvikle modellens potentiale med 
udgangspunkt i den unges situation med hensyn til: 

FAMILIE 
UDDANNELSE 
FRITID 

FORÆLDREKONTAKT 
Forældre betror deres unge mennesker til os, og det er 
et ansvar, vi tager seriøst. Ofte er modellen 15-16 år ved 
vores første møde. Den alder, hvor både drenge og piger er 
udfordret med det, der hører teenageperioden til. 

Vi VED, at konstellationen mellem pubertet og en 
modebranche, der stiller krav til sundhed, søvn og præstation, 
KAN være krævende, og derfor er det yderst vigtigt, at vi som 
bureau forstår den udfordring og hele tiden handler efter den. 

METODE 
Fra første møde med potentiel model. 

Indledende møde 
Alle indledende møder og første fotos afholdes med forældre.
Der gives en tilbagemelding inden for 2 måneder.

Afhængig af din alder starter du som følgepige eller model. 



2 /

Følgepige 
En kommende model er altid til de første møder med 
forældre. Familien er afgørende for det fremtidige samarbejde. 
I mange tilfælde vælger vi at følge modellen i 1-2 år. 

Vi mener, at modeller først bør starte i 9. klasse eller som 15-16 
–årige. Derfor har vi en tryg proces, hvor vi lærer den unge og 
familien at kende. Oftest tager det 1-2 år, hvor vi ’holder øje’ 
med modellen. Der afholdes opfølgningsmøder 2-3 gange om 
året, hvor forældrene deltager hver gang. 

Vi ved, at mange unge er utålmodige efter at komme i gang, 
men vi appellerer til både den unge og forældrene om at 
forstå, at modelverden er en voksenverden, og derfor er det 
afgørende, at man ikke starter for tidligt. 

Model
Inden en model tilknyttes, holdes et møde med forældre 
og modellen. På mødet taler vi åbent om familiesituation 
og eventuelle muligheder for modelliv i sammenhæng med 
uddannelsessituation, fremtidsplaner og støtte hjemmefra.  
Der afholdes derudover en samtale med en terapeut, den 
unge samt forældre, hvor det vurderes, om den unge psykisk 
er rustet til modellivet. 
Når vi sammen med familien beslutter at starte modellen op, 
gennemgår vi en samarbejdsaftale, der beskriver livet som 
model – generelle informationer. Unique Models arbejder ikke 
med juridisk bindende kontrakter. 

SAMARBEJDSAFTALE – IKKE KONTRAKT 
Vi arbejder ikke med kontrakter, hvor unge under 18 år 
underskriver kontrakter, der binder den unge i 1 år eller mere. 
Vi mener ikke, at det er i den unges interesse at blive bundet af 
en kontrakt. 

Når man har med unge mennesker at gøre, kan man lægge en 
plan, men vi har ingen forventning om, at vejen er ’lige’, for 
vi ved, at mennesker forandrer sig løbende – det gør vores 
modeller også, derfor betragter vi ikke ændringer som noget 
negativt. 

Samarbejdsaftalen bygger på princippet om gensidighed og 
samarbejde.

Aftalen indeholder følgende elementer: 
• Informationer om det praktiske arbejde som model 
• Økonomi 
• Forsikring 
• Forældresamarbejde 
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• Sundhed 
• Forklaring på fagtermer 

SUNDHED 
Modelliv og sund livstil går hånd i hånd. En sund livstil er 
nødvendig for at kunne leve som model. Vi gør alt for, at vores 
modeller er sunde, og at de forstår, at det er vigtigt at leve 
sundt. 

Det kan for nogle unge piger være en stor udfordring 
at starte som model. Der er gymnasium eller anden 
uddannelse, der stiller krav – modellerne selv kan være meget 
præstationsorienteret. Der er venner og kærester, der skal 
være tid til. Derfor kan det blive en endnu større udfordring at 
starte som model. 

Vi informerer om sund levevis. Modeller skal som alle andre 
unge motionere, og derfor refererer vi til Sundhedsstyrelsens 
anbefaling om motion: 

www.sst.dk/Sundhed 

VI BESTRÆBER OS PÅ, AT DER ER 
BALANCE MELLEM MODELARBEJDE, 
SKOLE OG PRIVATLIV 

Modebranchens Etiske Charter 
Unique Models har været med til at udarbejde det etiske 
charter i samarbejde med Danish Fashion Institute og 
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse. 

Unique Models er medlem af Danish Fashion Institute (DAFI), 
der er en netværksorganisation for danske modevirksomheder. 
Unique Models ønsker at højne vidensniveauet og påvirke 
holdningerne i modebranchen, derfor har bureauet været med 
til at udvikle det etiske charter. 

Charteret kan læses her: 
www.danishfashioninstitute.dk

http://www.danishfashioninstitute.dk/uploads/24076/DanishFashionEthicalCharter4.pdf
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet/Anbefalinger%20til%20boern%20og%20unge.aspx

