
 
 
Medlemsbrev 
April 2018 
 
Äntligen börjar våren leta sig fram i delar av landet! 
 
Riks Utbildningsdagarna 
Tack alla medlemmar som följde med oss den 15-17 mars på årets riks utbildningsdagar på 
Silja Serenade. Det var härliga dagar tillsammans med SpecPed under temat 
specialpedagogik för yrkesprogrammet. Det var verkligen givande och mycket tid fanns till 
diskussioner och erfarenhetsutbyten, vilket har efterfrågats av er medlemmar. 
Vi fick även lyssna på Bitte Håf som hade en motivationsföreläsning för oss, det är så trevligt 
att kunna använda oss utav våra egna medlemmar, det finns så mycket kunskap ute hos oss 
alla lärare.  
Vi fick även ta del av lite nytt kursmaterial från Gunilla Andersson Gustafsson som har tagit 
fram fler böcker, vi fick även höra Kim Rylander berätta lite om att det är hon som tagit över 
D&D förlag. Sanna Lindgren berättade om Pivo Point nya modulbaserade koncept, 
spännande. 
 
Skoltävlingar och SkolSM  
Den här terminen har vi mycket fokus på skoltävlingarna samt Skol SM som går av stapeln 
14 april i Bryggarsalen i Stockholm och som vi nu tagit över det största ansvaret för.I år är 
det 26st stylister och 55st frisörelever som skall göra upp om medaljerna. Välkomna att 
komma och heja på och titta på alla fina tävlingsbidrag. 
Hoppas vi ses där! 
 
Medlemsinfo 
Vi vill ta tillfället i akt att uppmana alla medlemmar att gå in på “mina sidor” och uppdatera 
sina uppgifter så de är aktuella, rätt mailadress mm. 
Fyll även in era personnummer de 6 första siffrorna så vi kan ha koll på ev. födelsedagar. 
 
Kurser 
Kinderägg Kurs Vi har haft stor efterfrågan på Deltid Provets/ Teoriprov därav att vi nu i 
Samarbete med Frisörföretagarna kommer att ha en kurs med fokus på allt 
Instuderingsmaterial. Inbjudan ligger på hemsidan under kurser.  
 
Ni är väl med i vår Facebookgrupp SFLF, annars ansök om medlemskap 
 
Nästa medlemsbrev kommer i sommar Ha en fortsatt härlig vår! 
Styrelsen 

http://specped.com/

