
 
 
Riksutbildningsdagar  22-23 Mars 2019, Stockholm 
Plats: Yasuragi Hasseludden 
Hamndalsvägen 6, Saltsjö-Boo Hitta hit 
Tid 22 mars start kl 11.00 och avslut 23 mars kl.16.00 
Anmälan sker senast 18/1-2018  
 

 
Innehåll 
I årets Riksutbildningsdagar kommer vi att fokusera på Stress och Återhämtning. 
Det är något som vi alla känner utav med dagens undervisning, allt administrativt 
och mindre fokuserade elever med större inlärningsproblem än tidigare bla. Det finns 
ju många stressfaktorer i våra jobb. 
I år blir det workshops, föreläsningar, övningar och skolans framtid som vi kommer 
att fokusera på, för att bättre kunna hantera vår vardag på skolorna. 
  
Med oss har vi två spännande föreläsare som skall inspirera oss. 
Thomas Lorenzon “Öppna upp för ett bättre arbetsliv” 
Sedan 2008 har Thorwald handlett hundratals deltagare till aha-upplevelser, insikter och 
ökat välbefinnande.Thorwalds koncept är föreläsningar som varvas med praktiska övningar, 
så att deltagarna verkligen får med sig verktygen efteråt och kan använda dem dagligen. 
Det pratades om föreläsningen ett gott tag efteråt och det med värme." 
 
Amanda Thunberg  
En föreläsning om stress, kommunikation, beteende och kroppsspråk. Hur vi kommunicerar 
och den egna viljan påverkar och styr individen och därmed medarbetarnas resultat. 
Föreläsningen fokuserar på positivt tänkande och hur det kan utveckla din organisation 
genom delaktighet och förståelse. Detta skapar engagemang, gemenskap och en stark 
vi-känsla. 
 
 

https://yasuragi.se/
https://yasuragi.se/kontakt/hittahit/


 
Staffan Westman  
från Frisörföretagarna kommer att vara med och informera oss i vanlig ordning om vad som 
händer ute i vår bransch och allt nytt som t.ex förslaget på nya utbildningsformen. 
 
 
Rektorer 
Vi kommer försöka ha ett forum för Rektorer, om vi får några stycken som väljer att delta på 
Riksutbildningsdagarna. Det är Staffan Westman från Frisörföretagarna som kommer hålla i, 
och  informera om, den nya utbildningsformen  som är på förslag från Skolverket. 
 
 

 
 
 
Mer detaljerat program kommer närmare konferensen. 
 
Anmälan sker senast 18/1-2018. 
OBS. Anmälan är bindande, Efter den 18/1 -2019 Vid ev avbokning kommer 
hela beloppet debiteras. 
 
Anmäl dig här 
Pris Del i dubbelrum 3200kr  
Pris Enkelrum 3900kr  
Rektor dagpaket fredag  690kr  
Rektor Enkelrum fred-lördag 3900kr  
 
 
Välkomna SFLF styrelse 
 
 
 
 
 

 
 

https://forening.foreningshuset.se/SFLF/evenemang/visa/12568-riksutbildningsdagar-22-23-mars-2019


 
 


