Brev från ordförande
17 juni 2016, Stockholm

Nu är vårterminen 2016 över för de flesta, vi blickar tillbaka, ser över, reviderar och lägger
material och kurser till handlingarna.
Det har varit ett bra år i SFLFs styrelse, vi jobbar fantastiskt bra och även om vi inte hinner
ses fysiskt så ofta så får vi mycket gjort. Vi har fortfarande online möten mellan de fysiska
mötena.
På årsmötet 2015 ändrade vi riksutbildningsdagarnas tidpunkt från hösten till första kvartalet
varje år och i år hade vi riksutbildingsdagar med årsmöte den 6-7 februari. Det var riktigt bra
dagar med bra uppslutning och bra feedback, det är så kul när vi känner att ni uppskattar det
vi gör, tack.
Det sjuder och bubblar positivt om DM och SM och det känns att många är på gång, ni hittar
hela kommande tävlingsår mot SM på hemsidan.
Frisörlicensen är lanserad och jag kan rekommendera er att skaffa licensen, det är kul att
kunna visa att vi hänger med och även så att eleverna vet vad som gäller redan från skolan.
Det kommer ta ett tag innan alla frisörer har nåtts av informationen och där är vi lärare en
viktig del att sprida budskapet. Vi har bjudit in KTF (kemtekniskaleverantörsförbundet) och
FYN (frisörernasyrkesnämnd) till nästa års riksutbildningsdagar och det ser i skrivande stund
ut som de kommer delta, så då kommer du kunna få ännu mer insikt kring dessa frågor.
Delprovets teoriprov kommer under närtid bytas och riktas mot KTFs material kring kemi, det
materialet blir klart i slutet på augusti och då kommer vi se till att det kommer en länk på
hemsidan som ni kan hämta materialet ifrån.
Hoppas ni får en riktigt skön vila under sommaren och att batterierna laddas till kommande
läsår. Förhoppningsvis syns vi på någon av höstens kurser eller till riksutbildningsdagarna
första kvartalet 2017.
Varma hälsningar, Sanna Lindgren, Ordförande

