SFLF bjuder in till Kinderägg 2018
Datum: 21-23 September 2018
Plats: Burgårdens frisör gymnasium , Göteborg
Sista anmälningsdatum: 10 September 2018
Minimum antal: 20 st Max 60
Anmälan görs på www.sflf.se under MIN SIDA
Måltider: ingår EJ
PROGRAM
Fredag 21 Sept :
10.00-17.00
Workshops med inriktning på Delprovs teorin och bedömningskriterier. www.frisor.se
Det kommer finnas representanter till alla 4 instudering häften.
Frisörens arbetsmiljö
Frisörkemi
Frisörteknik / Design
Frisöryrket och skatter
Lördag 22 Sept:
09.00-17.00
FM: Frisörkemi med Gunilla Andersson Gustafsson ger oss roliga härliga tips till att lära ut
hår kemi på ett inspirerande sätt. Vi kommer att djupdyka i kemin och kommer få jobba
praktiskt.
EM: Frisörteknik/Design med Ann Pettersson går igenom kriterier och bedömning.
Vi kommer att jobba praktiskt med formblåsning i djup och volym och även fönvågor på
medtagna dockhuvud.
Söndag 23 Sept:
08.00-15.00
Barberare, Johan Hagvall kommer att visa skägg och renrakning på modeller. Vi går igenom
kriterier till Barberar gesällen och kan ställa frågor direkt till Johan som är Examinator i
barberare.
Därefter Startar vi med årets tävlings seminarium. Vi kommer tillsammans med Hair
Sweden gå igenom och ev.revidera regler. Vi kommer lägga stor vikt vid hur vi bedömer

tävlingsmomenten utifrån det regelverk vi har för våra skoltävlingar. En dam och en herr
kommer demas av Hair Sweden som vi sedan hjälps åt med hur vi bedömer.
Är ni tävlings intresserade på er skola och har varit med eller vill vara med och tävla med era
elever så är det här ni bör vara med och få information, inspiration och även ha möjlighet att
påverka om vi vill ha några förändringar i vårt regelverk.

Medtages av varje deltagare: till fönvågor och festfrisyr
Kammar av alla slag, sex eller sju radig borste,indelnings clips, enbenta clips, rund borste,
spray, sax och effileringssax .
Dockhuvud dam (tänk kort fest , ej längee hår än till axlar) och klassisk herr docka (vågor)

Anmälan görs på www.sflf.se under MIN SIDA, där du loggar in under MIN

SIDA och anmäler till Kinderägg som valbar kurs. Ett mer detaljerat schema skickas ut till
alla deltagare närmare kursstarten.

Obs! Kursen är gratis för alla medlemmar, dock tas en avgift ut på 500kr om ni uteblir utan
att avboka.

Hotell förslag: Scandic Opalen 10% rabatt uppge  KOD :D 359 853 082 när ni bokar.
Vid frågor kontakta Britt-Mari Jagedal
email bjagedal@gmail.com,
Mobnr: 0760-159998

Välkomna!
Styrelsen SFLF

